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 ۳7 لر 7 2 مر شر مس
 دز مو اک الا ید یم رم نی ہر ٹول سرا | هو ےک .

 ٤ تب تک ےک وطرد اکر تاو و تو روا روع یی ۱
 " عترت رو مار او ۔ ےھت ےس نوین ار رم

 ۱ زرند یو کن رع کیک و رو سرا
 ۳ تن ےہ رم

 "اتمر سرہ ےک 21 3 ۱
 .  ماعاد ن ابار اھو رمو زور الم بحاص شناور وا

 ۱ 1 2 کر نقی سارا لوس ےس نار ام( شرو ںی ۱
 ۱ اوو الوم رب برس ماہر لورم 7۲

 ۱ e ےاپ ےک اار لسن یوا سر رای لکا و ےس لو اں وک 9
 ایام راے ره کر ها کانام سک ۲

 ۱ و ال رومی ار ےس اض ای نو ک وم کر روا ۱
 تم ی ۱ لا ےہ تثح بنام یک تماس رال رم



 7ك یس

 ا كاملا ۶ی اسر وو ہوومرف برن ام یی ساس سم

 ما تیلور ہما ام ےس ار ا ت علوی ل ےس س ہل نل او منا وا

 ۱ . هبروزکن ید یر یوا ںیہ
 لڈیاس وو ےک 1 مع جور سال جس زظ نر زا

 تیم اے مم رام ۶ ید یک سو سالار اکی ی

Cerraاتو  
 ۱ میم 2 E رمت هی

 ا ارپ ی اسم کر انوار مات اک لاش اطا تما تب وج

 ۱ رسد اروا ررر س یا ےس کا ٹک ےس لوک ین

 ےب یل یگ لڑنا سم ںی کیل ٹہ تی ابر کے کدو 1

 رک ٹک ورو ف رم هرس ںی جم

 گرم 27 رتن “و | یر ووو اک تار رکے ارث تماما سرم

 روا :تمارکر وا بولت یکش رد ےل ںی ا ےس ناطر ےک
 هارد بیر یر ادرک اتا

 هم مکتب امو 1 زوم تزمح لس

 : ۰و تا نیو ا
 س

 را



< 
4 ۱ ۱ 7 2 

 01 نو یم یا خرل ناخرلا هللا م

 DYE ء کرا کرب ےس

 ۱ ایر ےس تلک زی رتبه در ٹیم تروایسیروا

 ا ےس اطا ےک تمس یر غار نابود

 ۱ یا . دارم ا ریما رزم ردا بام ید
 اس

 رم كی اد یک زض قرت کی اروا سی ےک انا ےک
 یہ ستر ا اجا آے س صو یکے هلو کو روا حر

 ات کت رم ےس سا تار کز سا کس

 ٤ اشسا ےک ساب سننے سیا کے کرکت ین نیک لہ

 ٦ تماشا اس نان یو ورم رو ا رسا اک
 1 ۱ اا ے7 رذا یاس ےہ نار کے یکن ہو ۳/۶ ےس ںی امر

 5 ای کر عر لو شرک وصا یم اراض لا دے یدک

 می اس اتو درک پرس. بار موت اہ لہ
 ٠ نو تر وس 07 تل ےک



۰4 

 ےک ٹی ادیب یا رز ی نم 7
 ےس رر رم مد کرک کٹ

 رضوی 022.7
 اس ویب دیس ورا وا ںیہ یھب نکل لم

 روا ےس اھ ہداعا اک اس ںیم لب نو رواں ےک
 ۔ یا اد تر ابرز واج ییا پ عو سا یو آرایش ےہ
 لش ام ا راف ت نفو لوکل کس جا نا یر ا نیم تلاع
 لے رک اف تقا ل رم طی رک شر یکے
 ےس راج کے امی ید اج دو اے هو

 یکم رصرو تاب یاب ےک نے اد مو ہی ملین یہ
 لا نا تا تاب ےساب لاا نامه لوس
 ےراب اھڑپ ددو زیور اروا

 رکے رم باراک مار وا/ےدڑر ایہ کلا تم یر ام

 تا تلکس لصا اک نکی

 یر سار روا لام اےک یرکش ٹیپ یم کلب ام یاس ےک قاع
 یتا ی ربا تایح الاد ےن ا اک تال اح ع | تشتفرو روا ل

 ںی سن روا تحاروکم کا از نار القار رب
 | ےاب اکی لد ےس نا ےل موکت اند ما گار وا
 دارو < الکی



 تر

 برس ےن ست فراق
 1 درک یکدم نر شکن وار

 تاسف پا ان اگر کتیا

 5 در رکن کا کش درک قد

 زنا دس الو نانی مری وک ام ےک

 0غ بیر دا نا کلا نایک رہا ےس تانک ۱

 نانسی سل و لب ۲
 ٗ گلد لوک رسوو موو لس لر ۰
 CT رم ِ 202 ۳

 یار 3 هرم نر
 ۱ نج ےگ کب اجاق تے ےک حر مس ا ہر

 ا هو لوکس ےس ںیم ےل ا ےک ۹

 ا زرا نما م2 ےس انا کت هرز 11 و ےس ور 4 ۱

 : ریس اش اروا2 ور رول ےک
 ا ۰ ۱

 1 صبا 1 / وج 4 بی ےک ذ 2م

 i E تھری یا ۱ ۳ 7 تم ا ۱

 چہ



۹ 

 یبا ےک سس روا ےک سا کباب قش لکا

 تماس تاس ام اب لو رک و رم رسوا رک اعا وؤ
 7 لیگ ے یک راے رو لو ی یس ارشد فرص ناور

 ےگ ریاست ثاصد ولت ور لتا نکن ۷7 ابج ._

 ںیہ قضا س نکی وکی را یه کت تردوا تاعو ڈو 5

 تا کروا لوا ےک سا غیاب یکت طو سرب ےل سر, ۱ ۱

 یک کتی اح یکس ا روا یکے[ اب کےس تشادص یک

 ۱ ۔اگے ارز ناس واز تہ

 ہک لو صا ےک مس اکیا مانی میر کوک کدی سیا
 تو اپ رس ےک اھ اک قد یک
 نا نم سید جو گن املا ہد سا تاجر ےک

 یف اکر کن ا ےص بہار را ےس ور کا :J سر ک

 کم یم لولو تن ے ںوأ ےہ لشوڑا اروا

 نے وزرا جارو
LS E 

 ارا کیا ا اک ین ےہ ہک ھا لوا رو "تم ام اک ان
 فی لرب ےل یر رکود ےس تن رو 1/7 شرف

 را ازم رو ید لو تاسيس در ماش کروا تن

 ۔ اد اہے یب اما لوط کیک ںیم باز شین يک

۳٣ 



۳ ۱ 

 ہقوقرسرکے لا ےک ےیل ا وای زار تاب اپ

 7 شو نر تاام مد لوط ود گہر یہ ۳

 انا راکت سو اس ایک اوم وا اض اک رول ار کد الم
 مس ما شرح ام کبک مر ورد تام کرک ۱

 زارع ام کم ور توی قاب ینا کر اور ےک
 مادام تب یگ تب مو ےل ر سس اپ
 : ساس اسا دج ارد 0007 اجر بح اص

 ۱ رس لوث اہے یبا ا سه لو یر ٰ
 ترم اض سای ان امام ریو آر اک نما ۱
 ارم ها هڑایا اک نالاض ی الذب یا وت ٹا بابا ےس نب سیاہ ۱

 رساطی نکا ےن سر یف کسر لبات سنہا تطيسودزوا ۱
 ار قد سرب نا عام ایک ۱

 ۲ 2 امير 9 ارب ےس اد ےک وقت مشی
 و ا السار نارع ورن ابواب.
 هما م درب ںیم ہوکر کارد اید ایک
 نال او در سس ےس ی ی ےس نیم ل واع ا کا :
 رویا ےہ یو اف یکے لر تیک سوا ی رشت 2

 سار روا یک اسکار شاتر یر 1

 مي به 2 تد ےہ رگ ۱
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 72 ےل لو 2۳1 را
 ۱ کف مم بسر سرب لپ کو تباہ کار ا

 وند یس نل دوشم نم عدد نازل رک
 یرواےس اپ 7ھ رد انک ت اسوس ان سیم

 یہا ؛ نا عطار رس یک اب سس ام لاتی

 سل ی ترسم کر اص وار وا وصل هری

 ۱, تاب یم وا ترس یر سا ےہ اقرب ل ثم

 ےک مارو اگ و و ےس بقل ےک لا انا | بم

 لا کی جن نا ایکو رک ارز س تل ر 2 رک | جرات ےک ۱

 ایر صل یر تو یی نسخ ی سا 2 رسا
 تب کا لزا اد نھ نٹ مس اکے سن ی رورض ترا
 لاک یکم | کف جر و | ےرک ترص تو امان ےک 29 او ےک

 ہرا شاکر ےس ان سری سا ارم خر اف ےس نت

 رظن یوو ےک رس ما ایا کرو کک اج کے یب تقو سما یھب
 رام وکار ےک یل کا سہی نے عو ام ےس ںیم لا
 ںیزوم نین اللا یف یھ سب قا او تحرک رم
 لا تاواع با اک ما رپ کاٹ ے لناس

 ۱ ۳ منبر اک



 ۰ ۷ر

 ےس ای تم اکی اپ یتا کرک لات ۱ ی و ا مر نر ق
 ۱ تر نا اس وتر وز ی یی نا ۷ 7 کن یش ۱

 ۱ اب دورک 72 ٹین ر 7 نام وان رو اہے ےہ روک

 د ےہ کوں وام سا آه یاب بس
 ےہ سا ےل رات تمام کلم ی ۱ ٠

 ۱ اکا روا ےہ یم او یر ام تیام کی تم لک 1

 1 ی دلم هکر سارا ےک ۱ ۱

 لیلا رک مے ےم کیے یم ایش ید نا یھب کہ و ےس
 ۱ سن | فر قر ات ابر حرارت ارکوہ بوم تب نا ےن ۲

 لم رازفا روا رپ ایا ںوعامد ےک لوگر ےن یت
 لا لا ات یا ےن ں را کاک ۱

 ۱ تگ ما

 ٠ ااغ یا ضر وا ید ےس مر ےک یا ترک ناک ۱
 ۱ یا ارد دا ایش ےک پب رم نیر ا اڑا مار ےھ 7

 ا ما یری یر 01 ام 6 7 ۱ : ۓا ی 1 کاپ ےس ام ایت ےن

 رب ۱



۰۳ 

 ابی

 ۱ کا ےیل رب و ۱

 ۱ بر ے چ ںی نا ےک یہ طفلا قزز ام ی
 دیجی رج ات ام ںیہ تسر ےت وچ یاو توام

 فرم ےس یے یاب درب ںیم لو شکم شم یک ۱

 موجد اما ےس اگر هم بیس سلوا اسکات ۱
 1م مو شبا اک مز کن قر ورق نا ےس یریاو ما ےس فیل ۱

 ایم اس ےک تل جرم ادم کیا کری او یس
 کب ا بید تا بیر نے رکا یوم مول کردم

 ےک ےہ تان مدار کک و تی ییا لا تار

 ۱ لات... ۰ هاب رک یار

 گیم ںیہ پر رد لا کد شما شا روا یوا 1

 نا ر وم زی اسکن ور لز ا روا ( تور تر ۱

 کب روا ےہ لا اروا ارس سم تاک کس ار هوا که

 ل رد جای یس روا با کور

 یه تل تیسرے کارو اں شب : ےردیکں مد الع سا

 سیگار سن او ا سنا ایر

 ید اس مهم کیک وارد یک یو ا۷ ئی هیت

 2 تناارتروآتر او تادامج یکی زا تبار وا تس.ر اسس

۱ ۱ ۳2 ۰ 
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 از چرم نل ےک کت وم ےس ےل ۱

 ی لو انس تک 7

 ۲ نادا ددا ناپ گنا شم نا ےس اج اتم ا

 روا 7 17 ےک او اھت ام 5
 توکل ریز ی 2 7 بذر تک کى ٰ

 اگ یف ایپ یم لالہ قوط یز کت پد روا ےس قق
 ِ ساروا ری ان کین را نخ ےس تن تروص

 5 بسم رو ےک دا کل تر وصلسلس زنا ےہ رت یک تک یک ۱

 ۱ سل ےس توام ور هی هه وص رکا ے اےس زرد یک و مو ےس

 7 ےس یو سس یس :

 1 ۔ںیڈ تانا اتوار ملا اک
 7 رو ے0 در رے ین و ۱ دن کف تک

 5 تے بسم دن ا : ۳ 1 بی 8

 وکر مےں لوک سل اب ما نت سش کب بم
 بیپ کیا 7ھ ھ87 ۱

 4 ۵م ءاھترنا لک یو 2 ۳ ےن

 ا انوکا مینر نی و صور

 ۱ کاپ پسر وا جی سہ ہ ےس



 تقاطع نفاق هرات یو ےہ ہوا اکر یکم سا ےس رداق

 ۱ ی ایا تا ھو اھت نون جیگر کرک
 رانا ع بیک لب کت یو تستی

 ت وا ےس اج کین ینامسفا لے نی کے سرکہ راشم
 یہ بم ہد ام نا ا ارم وکار ےک ناکہ لک ےس ےڑوھکت

 کای کت رع اک باک ازت ای وک
 رشط ی مو ار سک ی تب سا هد
 ۱ نر هک لا تابوت عر تان کال لم
 ۳ جا انار تو تو ےس | زار ۶ ورا ت نارو ےس

 نک ط اد تاس لنا روا ےس رر سل ۴ ںی ےک تارو ۱

 ۱ 0.“ شعر راهرو و ان 2 روا مو ۱

 هل آے رنم تجامردا تم ی ل احا کک ملا
 برکت قو قتیاک تر روا رلاژرظف سکی کیس. ےن ا

 نت ازم لسا باب ت وجو تست اش ےس
 قافلا تروا ار ےہ یک و نان اکی کرم رک روپ ا
 رے ےک ںیہن لیا ےک ےہ ارپ ےس

 راف ل اع کک مد رز ورانو | روس, شام كاا

 ریا برز یس مر یزد یاب
9 



 5 ق یک ےن و 2 ۱
 توپ وت یب وے یک دوو تل 7 ٠

 اے ا تو ار هر رش
 ۱ 2 وک را ےہ

 ںیہ مم

 رم تھ ا
E SEی و  eںی ۰  
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 < کد تک ۱

 باز لس ےس ےیل کر رو رپ ےس ر اوشو ام )لار گنی
 ر اراپ تبل کور 9 ود ان لام ا رخ لوک نر 2

 رکا اشد اب کام ےس یابی روا ےس ایک ےک کرن توت ۱

 تلف سقف کن رکل ولد یسک وف ےک شکن ریز
 ها رگ ےس نام بت کن ا ا هاشدپ لوک اروا ےہ انک ۱

 تکونی بسر توپ اد مک ےس 2

 ۱ ناكا تل ےک

 ا اب دارا تورا ےیل ےلا هی ارم

 ۱ و یر مک ار را
 یوکس ےک ن آہ جش الب و ےک ا مریم هو و ےس ںی ۱

 ارس دنا کل رل رف تلور ھم نا ا ےہ مت اسلا
 ٰ رووا امر روٹ 2

 - وہ امی د اکی ان ےے رب ناک ۱

 | لک یکن 5

 ےس نازک یی رم یس سب ںیہ ام .

 با ام ادا اکے حر ط حرط

 غرر اک و ےس امر روا مر اوس کا ا و اسلا

 ۔ے ا ای رو ی

٢ 



 ۱ تفت یب 2 ۱

 ےگ ر ووا ٭ نرلاس اے 117ے

 ۱ انس کر کر و مالا لب ےس ےسد بارو کوک ن
 ی اپ بش راک مقا سو یھ

 ۱ ٰ 1 ۳ ش وا 0 اب ی ےس 7

 را ےب سه ی حس تعاف

 ےس انا نام گی سرب کا بقا ےس ین
 ایر ورک ش و ی



۱ ۳ 3 ٦ 

  0تامئاععر 9 رک چکی مک دم یی تسب

 لی یم ترارع یس ای ںی ےس ا اف او تہ تم 7
  ۱تو فر ی ام ےک تنا 7 هدا ہکے ایم

 ےاد باس یز ایم | لیوا 5 را
 یکن اداس لی ےس درا لب لک وکی انس یی

 ہجر اہ کہ ےس اکر شا ٹر سول سو انار سیا 5
 رک کہ دام نا بج سم ےک ام ےک روٹ نو دواز رم رور رور ۱

 تا لزا ما صاف لر اتنا رض مرتب

 ےس کیش ۶ ی یل ںیم دو ماس ان ب ن ۱

 را بالا ساب اک ں وز ام لاک ار

 ےن ارب ےر ےس ل رک اکبری با ےہ دا امر 7

 1 ںیم نرم سرمد رو ایر ر کہ ےس ارپ کھ دل ح طسا ۱

 اب کس ب تیکت سوپ دا ںیم ب ارج ےک بس ا با ا

 ییہ س ب ںی رام ںی ان رم ورا اشا رع ۱

 نا مورخ اد روا فلان سم کی ہ۴ کت کمر وڈ

 روا ناف ینا تریع سیا ےس ا ےب سم در ےس ننس یز ۱

 رپ صدا ےس قیر ترم سا یک ی ان لر 7
 کبک کے س تارتا عن هک امور اد ا ا علت

 ین وہ ادب ی ار اد بس یم ںی سکےک ق اتر
 ۳ ۱ ہک



 شا

 ۱ ٹئراونو' ںی یبہ ہت

 یر کو نیا رھن کی رز ےن دہ مال نم ناز کس سا
 ۔ کر زی روا ات اھ اب کک او ندا مند هرکی وطرافا ۱

 ۱ رک مت نظم یم باوا کی زار 2

 و ء ےس یکسر کر قدمی کن امر ےک نا کس کے
 ۱ لای لیول نا یک + یکے یک رصت آی کت قوم سا
 ا ہہ ںیہ ء اگ باطخ ای گام با اد لب

 _ ترم رر یک اد سا ناب کو نو ! رنا ےن رر
 5 و در ات

 روا! س ےک ے ور اا ورمرتف ا لت رکی یک ن تست ک

 3 ۷ : ںیہن شر کارا کام هرذرک ست « لس و و ا” کا 2

 وہ را وتو کٹے را تیز روا تف ما تار ٠

 یس



۳۱ 

 تک تجار

 ےہ ل ںیہ رپ شرف ےک ہد عا ںی درک وا کد

 راپ کس نبی تب ١ lw لر کٹ شب ےہ

 ۱ دوز شوت

 ءارہلا س ممر وا غارت تنی اک ۱

 ۱ ۔ رب یکی شکم این کن را ید یکس سیار ےک

 یرونم ناماس لت ےک ےس ےہ رکس و ورا ںیم نا شعر
 اتوا تط لورا رد سل

 نر کی کی نداره لو یک ظن ںی اگ تر
 ما می اعمال کں را ار که دم اپ فل کل زد ںیم
 لو کس | لرم ا لاب ےک روم حتمی اراک( یں وار بک کیف

 بلب شر ےس ا رب ام لاپ ںی ںولو دید

 ۱ ۶ لر رک

 یی روا, لو انس بس و رک ۱

 کا رے یھ تک نال ےن لالاف ہک ےکی بھید سزا

 ريز را ام عا یو ایک او سان اک س ا + ترم ۱

 ٰ نل ےک را لا ےس رت کیک لا رکے ست اھ ۱
 ۱ - امت ساب یو | ایک و مح

 نکس مند نار مه 207

۳ ۵ 



۳٢ 
 7 لاو ۸0 اذ ںی رم 3

 ازم ےک بیت تو تیل یک ادا اھ دام یب ب بری ا بز ِ

 ےک ت راک یکے رد امن شابک تیہ او ی یب س
 تام جر وا ایا روس ویو ساوا
 ۱ رس مر ۱ طز رو ابر ےہ د کای رز یاب
 ےک سا شاپ ےہ ت لک تحارو شخاسا اس[ ا نوکر وا بس ناک

 ۱ قید سرکه مگه لاو ا ض

 ۵: ا و 2 تراک

e کر وای ےہ وتر وم یشن ٦ 

 ۱ ا رو ۳

 یاس

 گرم

 و lt ےس یا پس با
 . اکر یڈاب 7 نیا تسد ا ا را



 رہ اظ ۱

 ,r ھم0 نیا ۱
 روا یب رک فسا وک وردی وا سس ںوعکل او -
 زر ری | لر پس و ۱

 سم راکت م یں نسا شدم اب شراب روا شر قوب
 نا کم تک وڈ یر بلک
 ی مو ی رد سرش ادای روا

 باب ےک ہر گر اڑ اک سر ںوڑورک ۸ گیر 7 سلب اد

 شاد شف تینا یم کیپ تروصو ما یونس ۱

 ار ۔۔نی قابل کر بدیع مارو تری کج
 سس و ر اہک تیره کا انب یراعاکں وری
 تاک مر هرم سارا شب ادا
 7 یر تک کی ا یا ےل سا: :: ایران ںی
 کس لرد ہر هر ب اسب ام ےک مم اڑا اک شرابروا

 ںار اروا سٹی یراب یشن دا کر هرمز رہے رنگش از ۱

 مات شی ےب اس ےک رہ اظ ہد الا

 کمتر لیلا, بکس پا...
 اب سا ین کل ورڈ ام رب تر کن شیک ۱

 ںی ر چے قانا رج کل اور جت اتم مڑ سس
 لااا کین رکل قتمم ر اراد 7 ین پیس ۱

۳ 



 ۱ نوع ےک ۱
 ۱ ےک یز سرد کیک ا کلا یا اپ یکے

 ۱ ہت از رول ود 2 تر و ار صد] ےل 1 ارہر دا ٰ

 & ۔ےک ےن رپ تا ام دیر روا گر 5

 ۱ دن ار ات کر تا
 کیش ا هش کتاب ارد نرم کل ےب ےس

 یو پر ببم اے نر اے یوکس که دول ےس وا ۱

 ۱ لوس ےن لات و ےہ اہ ٹوک یر ےہ
Aeناو کیا لس ار سیتی رم اک نس  

 4 سرو ارتد دا 7

 اس رس ek 7۹ را ر ےب 7

 اما ۱ لالو را وار گے کن ٠
 7 ل ٤

 “ما فہ زر اےس یل 0 ها ود مو دم اه اف 00
 .( ریس 4



 یک و رت

 شات ےہ وس مہ :

 می لو ارس ا تاع سی ئات نا توم کا
 2 درو ےک دم ےل ےک رکاب وان او طرز بسا ۲

 تکروا اب سا یار یاب اک انا بس سارا یھ قا
 یر شن هی ے سا سہ ڈرگ ۱
 بم غیر رکی رام اع ییا
 وا ےن ال صار ں والس کمک ی تاپ کش ۱ ۱

 شط ی نا مفکر او ےک لوس :
 شر ار و ےس لورم سوا یکے ن ودبل کس ۳9 1 يراد ٤

 جریان سار وا ےہ ایا بن ورکر ۱

 29 روز تمام کول مسح انک لا ی ۱

 ۹ اڑا ٹر عادت یک رک رد ا نب کمر اما اسے

 تافضو تاذ لادن ےہ یر کک ا 3 برخک مات یکب و ۱

 0 ۱۸ گرا نم وک ہیک ان ےہ سی ۳ سیم رک کم

 زیرہ نما ے اراب یر ابد یاوس وور برت م اک ۹

 ۱ چ۰ بلک ایک یم

 ۱ عل ای ئی وہ سہ اپ ار ہک توں

 یت( لام رز ) تسارط ےس تانک شپ یاو
 رپ« تو ب

۳۹ 



 ۱ 7 ںی بز رزم 4 1 3 تو س 17
 ۱ تن ٹراو ےھت و )ولرم 2 رو 7 یوو و سکس

 ۱ 10 2 اک اھت ہد ےس اند سرو شا ارحب

 انادان سرا تیل تراز تر و تماس کم 2
 ا ما یوم ےن اکا ( تلعب ) ےہ

 اک کام رکاب رس سیا
 ۱ ایک نیس ما رپ ٹل | یتش ےک ےل او ےہ 2
 ج 7 بیام تارو لو كا 2 اود ےک تار عا یب دوا سا

 : تی ےک اک ےس سرا وکرم کر فذ اڑ 7 یس ۱

 اط ت تی رہو ےن لزوم شمش کک
 نگار یش 2 کر یز

 تیز ا 2اب رار عو راو کاش ےل دو
 ۳ قت جرط : هل ایا ان اص ت قو اب | لرضفر م

 نیا ایر نم گریم او ٹو زاس تورها
 وار گن کش یی ےل زاد وا حرطیسا یک

 اٹ سک انب ےک هوا یر تر ےگ 2  ۱

eزر  
rچت ِِ " A 

ESS ۱ 
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 8 7 ارپ کای ر ۰ ۱

 ۱ نین از مغل را دا یکایک یم نک وا یکن ٣سم تفکر یے ا

 یک مو ورع تر اود ر ھل کسا ترا لا ےس ۲

 ۔ تب مک ریه کے اڑے تیک

 ترب کمتر رک ت رحنا مرن ستلاعی ضا ٠
 ناپ تو ا کرا ل خاکے اپ اردا ےک قوا

 اطا ا رکےت تکو نا لس کد یورو تاریک
 لوزج بسر | شو مرا اف د ایش بس ات اص تا
 نامے انس ی یہ سیا ےس را کک اھت ا 4

 کلم | ےس روم ےک با آر ا وار اواوو روروا نا

 د ارار وا ہلاکت ررف یا هل دعاو تار سا ؛ ےس تراھ یک

 نی ےن رابنفا ا ید روا تستر ےک هز هژو اب

 رسا ڈے جانا اکہ دام رک ارث کدر کت سا اکے سار بی ۲

 ارو ا/لب دودحم تارتا ےک ا ےس تم ےہ ۱

 روا تورم قفس تالا ام و و ےہ لذت لک ۱
 ےک دو ٹال کم اذری« دم کات بر وات نامش
 روا يب یٹدع تا اظ ہم اےنپ لا یر درد نر 21

 راز اترو ادد دحر دوو اک اُم بحر ے اڑ كمع اب نا ی
 ےک سا اط اکرم دوم یب شو ا سیا رب وم 2 سو

۳۱ 



 ۱ وارا 0 2 والا تاک

 ۱ : کرک نا کات ی ںیم تار وس

 ۱ ابر کت افرا اےک سا یس درب ست ی 2

 7 ترم ابنا هی ابا رادان یکس ما اے ایا ۱ ٠

 ک دما هان ار رب کات چار اش ھو 7 8 زار بم ل اا ےس ادنی کھ ےس ےس یه روا کوچ کوہ 0

 ۱ س ا رپ رو : ترک یہ نرم دا گار کںس یھب اہ 3

 زارنا تتش حر ۱ ےک سب عزم کا تراتعا
 ۱ ۱ ر ںیہ ےک ٹن 7
 رس تا لا 3

 ےس کابل ۱
 تن ںی تک لس تسدیز هد ےک ۱

 E هر 3
 / ٤ 2 ۱ 7 1 ز lae لاک یو 1



۱ ۲ ۱ 

 هستم روا اکے ڑپ رد رد لس او ےس تاب وو تل با

 E ۔ نگہ ا درگ شعار او[ هوش

 ینا ےہ لک ےک مالرسا سم نکی سے ید یی
 مقام کلمات یو وہ ام

 ےس قر ید ہک لا بستر هو یر دوا تگ اکشن
 ںیم ےیل سم کے سل قلب شکلک ار اک

 رک اط دنا ےک لقب تراب کف مر صح یکم ولسا پہ

 ترمیم ہزارہ عدم ےس بہار اکر کس و ےل ما
 لولی اک مٹ ابرو ےک اکے ٹو ا نیا کہ لمس سل[
 تنفش لب کاتو ی رم اس ارپ یس کیا ئالا ی امہ کل کت ئاو ےس
 اندر ام ذکر راقب ےہ تری ۱ کس | | بس سرم 117

 شوم
 ارم تحت ہاکی اکی ارم سس یا

 درب یس م امر وار غ هراز ےس تیرصاص مس ات لک

 ہک سر جہ قسم زس اب ےس ںیم نیر
 کی ی ا مہا ےس انو م ہن اس کس ہم نک یم نیز سلس

۳۳ 



 ۳۰ں

 - مم ما کس لژ رد ےس يزد رتب نصب

 . بو خلل دو ام ڑڈنڈکرا بزطم
 7 ۱ ۱ آداب سر

 کا فاز ےس ود اب ود ره او هر ےک انک گکب اح
 لکا اتر اک لرد اراسب روا گے ع اد سی یو ین لوک کت

 ۱ ۱ کے یہا رہے یو تار ہا یکے مس اجر سد ۱

 یاب د ناصر و ایی رط سرب سا دارم سم
 2 سدان "هد سپ نر ںی ساروا ںیم لود نب اووم سارا

 4 ما کر ی عو ےک سکس | ےن ا تک

 ےب ےک ا کا ید رد روا ںی ےس اے اہ تا ناص
 ی ار کاپ ا لکھ چرم سو تا سام ل کج وا لر ۴
 9: نرم رک تاق کرس اورہ جا
 قو رکا سو ںی یھ بار امر تاب حسب

 1 زی رفتن اصل ںیم اُس ڈرو کک ایگ اوا یک ا

 دکھ ام کک اک انکی پا سا: یر سک ۱

 0 ےس کا

Aرشک ارم اے وو لا ۳ اسمی  

 یے لایت اوا ت دان کی کوہ ا یب یل اکی ٰ
 ته بت اےس بنا منا دنیا اا ےب 2

۹ ۱ 
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 راولو و رو نا و نی رو | ےس اتو ۲ کد سنا 1

 روا ترک تی یر ےس یم ویو اش او وک

 رب اعراس ی لا اک یکن یل 72 ےن دو یی

 ات ہک شور یں وي بر رو یک و روو ؛ ےاماب

 روا رم رخ یکن لا یبا انا ےس قرف ںی ررر واز اپ ام م ادم یل 7 ےہ

 یا ا دوو اک ثب وا ےس قڈ ںیم روم ےک ںو وزیر وا

 ےس ار اد فرم لاگ رش ان کس ا شی کد ویلے تار وا

 7 اک ےس نیس کر لشد س قرار وا تب یک ود سا ۱

 رنگ ےن ا اوم ےس لصور واز ابی ےک قران دو لب

 یزید تاسف تک مدارک تش یم تشل روا

 ےک یو سم ہر جر ر وا جار سود لب ےکر مر یی“ روا

 اک ان کاروان ہود DA ارو۱/ مرچو د

 ور ناوم ےس شش نیا ںیم نکس روا ء ںیراولمدد کر ارتمیسا
 ےگ ےئل کد سیم به یل اگلیدحصو روا نم اعس باسا دچ
 ریت ! هاب ارم کو ٹول وشو نب واگاس وو ورا 0,

 ےک م ںیم قول دب | دو ار اروا ےس تکل ڈ اٹ ںژلرورا

 یکے 28 رس ورک او تسش روا میرم را و و باتو

 روا ات اب د ٹا ر ر لا اک و ےک ارا ا

 رہ لار لاو ہیک کرکٹر رم نا اک
۳۵ 
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 ۱ الزام: کہ یس کا هو با

 ` ےس مزال ار تافعا اروا درا لاک ساد ےک ار که یک
 ا لپ انک وکار

 ریس ود ہُو ہک ںی تک دا مو الم ےک سا

 ۱ زوم تب ی اخ کف کر را هک نوک راے

 7 هخ کیا سما یجب سارو ےس لا وکے ساو تن ٹکر شروا تیغ

 رز نا کارش نبی سا کم بسر بابے رسا ےک
 Ar تا رس کام تب ےس سما البم فضا کت یم سو ورد

 ۱ ا اقروا یس رر املا نغدو

 خارق کہ ایچ اھ اکر اڑا اک ما ید اپ ےس ناب یکے ھو
 پنے یک صف ےب ےس ںی زور ےک ر تاز کک ا ۹1

 ریو اکے رام کی کو ماسک ا یر
 ےک یس بسروا ےس لپ یک بسم

 ۳ بکر ورک دش یوم ۸ نریکروا 5

 راز راع ارپ سم ںی اسو را اب رو لام لورا رکا | با [ رو

 ےک خا ا کرا اکہ ۱

 رکے یار اپ
 و ےس ادارت ۱ سز نک ا اب نکن

 تما بیشک یم لام :ںیئارب زر رژ ا
 سر.



 ا

 ےس عا ا ېد له کیس نا نیک نویو وک ق
 0900000 انا اساس ار ور
 عطا یو لا کب سری اا نرو

 ن کد تانا یی صا بیک کو

2 

 سان فن سس بک ٣ر طناب رطح

 شری ۱ 11 کن اونٹ رکل وا ساری وم تک اش مکی ٹوک

 یر اصلو ورم روا نالسو منم رر < اوج و س

 ات وا رک لو مک ا باشم تسو لب ورعو

 ماس نام ےس لما وا کن تک ٠ل رو ا یک ںوعییگروا ےس

 ک نامداچ ہیلع صا یتا ارام لاک

 یرااجر دا روا لسا یکن لار ےس اشتس ی امر وا لسا یا رھ
 یخ و ی لج کوا حط یا ےس تورز کت سل 1
 مارو بسه ee تن گران نا
 4 ےل مل ۷ با تیا ےس لاو منم ےن

 چتر انس کا یل یی عین رم
 ےس تراع لر جلوے تاذ لب را ۱

 + یکسری ترا یسک ےن اڈ ر وای ص کس اہک
 ےہ ترم ےک اف دو کشم مس یش

۳ 
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۳۰ ۱ 

 ٠ رام یر دوو اک س کمر اونم گز رم سا 7 ےس

 بس کتب سپه پود راک بطری

 کی ورو ام ما کے اب ازت یاب ا کى
 ۱ تبن یی 9 3 | ےب اکی لا یش و رم

 کیو عل سا کے لا ا
 امرا ےک شال ر ریش پر لا با

 Es لرتاھر وا پود شب سما ن کیا ما ںیم دوجو ےک

 بوند یکن ادب سان ےس تاکی ب اسلا وو اک ں یھ

 ۱ روا کن اوم ہو ہانرکپ صد کر یہ حرط کن ارم ساروا

 ٠ ےک یہ ردیاب ابک پود لب نان ںیم لکم
 : د نا اب اکج دوسش ابو کلام اد 0 هو داس یی ا اک رو

 _ سلا یار نام آکں 1 ران اس ووو یون اوج
 2 ری ور تست مرطوب ک ۱

 30 ت نابل رول کنیم ٢ن١ فِل ا ےّآ ظن ںاسیی

 ۱ ملقب < ےک بسا ناسا او ےک لام کس
 ۱ ٦ک E ےس ایکر سم یف اھکد ںاسیکح عی ۴

 ما ترک تی ا ین لو باراک ٹک ا

 سہ



۳۵ 

 ےک نا مرز مار مت گن کا اکو ادعا 7

 ۔ ڈالا نج ںیہ ں اجرک پس اوپر اط ےس نیر ںیم یگوہ نب یاس
 و هاب هک کیا

 رک رشا وشد بان را اپ کی تیکت ف ارد ما ۱

 رب تار لک تفص یکے دہ کیا ی رمو

 2 77 ےہ سر وع یراق ۲ د اکٹ یروو ان انا ع كارو اے ورم

 ٹرمد » کارا اس یوم هل تب گو هوا اروا بنک

 ميان دود لایک نادر لازم یک
 امہ کام ارم ال حس یک 122 ساشا نت لی داپ
 ن تریو روا یی ترم یک ا ترصد تام درد ا ی

 متد کار را ےہ لام در رو اک س عر اکو یخ ایک یصاد وم سا

 حوا ۔ےس یلص در مو سا حرم س هاب رب یا عر یا یھب 3
 یی ےہ ےس ںیم ذو اص تیم اسکے کما ایک یس
 ۱ 7 اک وو ےک ا هوم یا راو اردا یب یئ تاک

 ساو ا رام ر ےک ارم ترک ی تمل وو رک کمر لو ارم

 ا تصر طی ےک

 "رکا ا ادرکر شب جم ماقا ےن یک کا ےک تسد ۱

 هپ مر ی
 راول ا تے خب | باب اتے مک



۹۱. 

 ۳۳ شا نم ناب ارد رووآ لرم الب باب نار رو ےکذ ا |

 تیبا تشکر ضزع کیس مو ہر یم ہم رول کی اررشور ےس مو ک

 او رع ا وار عاد رکا ےس لب منع بوس ۱

 ارور لک بسوں لا مٹی ےس سین او کر اواو لت
 بار د ب ارڈ هستیم اکو مار وا ڈو ق یر جردا

 ملل هچ م یا روم ہطرو ا ترک رد ےک رو صیرنا کیم ۱

 a تا و لر ادب ٹک | ےک دم تشکر وم

 ںی دو تاصو وب تباہی مہلت سیب

 دوا دب یک عیال کے نار کس روم مو و ںیہ 2ام اپ سم اعروا

 رام تب سزوآل زمرد ار ہک ےس رال ود ا شرع تاسوارج

 تدعودروا یگ شتر ا سیما اکہ یک وو غر ج

 تسنیم یم اوہ وک ییا رکا شم اسلع ےس ےک ںی ونو ثاصوارح

 ۲ تار یو اک یسروار ب لا او لات الام
 لری درب دحر واش کدو ےک حرا روا ی ےس سا وک
 ۸ اس کیم او رکاب تب یکی روا نون یلص | ےک دف ع عارا ضي ۱

 ۱ ےک لات اصو اروا ےہ تاصجا یم کا تارا ت راو ۱

 یر ق ا ترو غرو سم | ٹرمو شر و 1 وو یا

 5 شپ خب دم اص رو لہ ایکن شا کت تقوس

bfاک نا ایوب کا تر اھت  
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 هاي ناکام نی زنا ۱

 70ی پے صور و ۱ نور ترشی مکن رشا ی رک

 طلبد شکن ولاڈ ئے نو نی ون اں وہ تام یھب

 0 دیک ام ایا تام کز مر اا
 ےک ںیم ںیم رو لک | دوور و اےک وم ل فا اسم لرثود

 ےک کرنا لاک وک رب یا کویر بس
 رک یکے تی کے ب تاب یال لو ۳ ا ور اس

 تما درد اب یو اود اے ام ار داوا ور لا ےک ےس سود

 مر شرکا یعنی میت لن تاوان بر ب
 لب وگو جرات ازم تا درو گر ناز اتاق ورق ۱

 منا هنر یوا کل یو + ومڈ گرم دریل 7 ترم رش روا بم ا

 ںیم ناوآل رم کشم ا ے- و ورکا ای رات یروزم لم
 لاء یرسود چسب ای وہ تالا رشا ےک کا رس ےس

 ۱ بت يا یا وک زی ترسی ك اں اب
 نجس ایم ہک که دکر و ےن ورزئہ کت

 ےہ رم ےہ وکو رو دوش زنا تسویه ارد ےک دوو
 رک بصری لپ ری روا سن تجام ید ترسوو یر

 گپ ۱ IE تجار نم روم نشر را هرس

 روال و غ اص یکم و دو رلآب ہن تامر سرد ی تیار

۳ 



 قید تاو 77 یار 7 لر یر گرد وړو لراو و هو

 دوو( ل امزایما ےس ےےیاوو یا سم نج صا نت اص لحد و

 صا ںی بس اوس ےک ویو گرا رد ٹکا وس انے ۱

 لاف لا عدد از ارم ےئل اي ور ممے

 هرضول سیب عطر شباع علی ا درد رپ كادوا اک ۱

 ۱ ے واکس ان 7ں روا راضی رج لی بس

 ۱ نر نا لو مر تروس سما اوران شر وک نا ۱

 ۱ ۳# سا دونم یا یس ی 7 ایل وفود ری گر لس دم

 اوا او ررب اےک ٹتاذ یک يا / ور رو اں تب 2 جا ۱

 ۱ وم ا سن ۹ ت ادا مک یا 7 ترمیم زی موم ۱

 ۱ 7 نر ام لون هم فسا تر 2 اچ ما

 ۱ 1 1 ںرود دو وو روا ےگ الیہ اس ےس لوارجرد تاور بح

 ۱ E یی لاد زیر

 7 و را ا شزرس یب ان ۱

 لب تک ا اوج مرد 0 ار وا پا 11 1 ےس



۳۵ 

 راک ان آں یہن تراکم شیششق آے تے ہ دار یک یش
 کز وک هرز ںیم ر اے رک ایش وا سوار یک تم ۲
 سر صو وب وتوم اس ترم ایام تر اط

 ۔ ےس قارب واو وو و ۱

 اج انکل اف اک اع عاق د ےک تب ہیر امت ایر ٹر وا کامن رک

 ےک ات ےس رر شال اف اکل ناف ویو ن ارعو قاشا اپ ےس

 تعویق تب سن و اتو روا اود ار لس ۱

 نیل سو ےک شو ےپا یم قو سا ٹچ پس رب با
 نبش اسے سوم نان روا یگ ش میگا ایا فاو روا
 لو 7 تفوس اروا 22 مر میتھی ےہ ار اڑ وکں وقت

 ردصما رش زماط ٹچ ےک زب قوا رسا کے ید ادنی
 نم اس رکا ےک بس ہو س مر طق ت ارات صم ام لا
 اراک لون رشد يمر کت تالا ےک ر کر ایک بل
 | رب ین تاع ےک لا ےس امکان یم تقوا

 ےس کا : لرہر اموا/ ئی زم اى لوب ولو اش ےک یوا وا روا ۱

 1 روس ا اب ومر باج نما ری رت زبر اناج کوک دب تب مو بم

 ےلئج له ا تع اس کاش بسم بسا اب وم ۱

 ےہ ےک هوم او ورس ءار وغو مر یا رس اےک ییز

 نرو اتم تما سا یر یا
Mp 



۳ ۳ 

 مار بیبر رسک راس

 ٠ے سرويس تیس یو ود لورا درک وا نوار

 بسواں کی کل و ترول ا اک وک کا رک لب
 : ےس او ست دم اج یم ای بی

 تم روک شا سر دون يک پا ےارب

 ور ا ا رک تبار ےک ایستاد ۱
 نا ےک و سل یر يک ما داش مک ۱
 اد ا سس دا یوکے سلامت کس ارش قم نا

 وو ےک تیشرت اف

 هستم توس یکتا رخ سکا یس یم
 نر و در و و

 اچ ما یار دید ےک نما یک بے مروا ۱

 تبار 2 مسا تل یی دیت تب سٹ ب ل ےک
 وي ل رع آل ایہ ےہ ید تر ایک شوز

 یر ین ما تم را ےہ ےک ۱

 کی ۳7 عدت بہار ہا را کس 2 را 1
 ۱ ت ہو ےس ور جرم ولت ر0 انسا ےس ما

 ۱ جس مس ہیر ۱

 ہما ہے ھر اج
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 عل رک سیامک یکن :A کم ےک ا یک ل ےن

oleےہ لام لسٹ و ان تن نک 2 :ںیکی ںی  

 روا روک رکو فط کد ٹول روا صا ا لک ب ےن کاک

 دا ےک اروا تایپ سس( امری برمی نع اب لم کر
 نم ن داپ Eo ا رک واط ےس رح وز ساعا 74

 ردیف ورک ورک عار وا ایاز سزا ےس سو

 ردوارزئ یک داسا یئ کتا ت تافصل یف کرن تازلا ن کرم ےس

 ۰ ۔الاڑرھج رکن درو دک
 رکر مز یر رس اک صو بسا یکم ڈس ایک
 ویڈ ۳7 اسے چت ت تار اوس ےک ادب ے ںی ےس ی
 لم لام حلوا ہم رج تل ای روڈ ا
 171 کک ریو سا٤ اک روشن شی او, تم ھ0

 و یادش ر ورک اکی ا ےس نتو حدس رو اتش

 رس نا ترا سیار وکی یک تا

 تمرر یی ادم تللش ایم ا اب بکر وک یاد یا

 ایما از مگ اک ت رمح یر بر وا عیار اسلام الا ےس

 ور قوا فیل ایک حر کس ا ہطصاو ےک کت ایست اطف
 پچ رسد قل اد کم سار رب ۳

 ا روس لور ےس ا ےس ام ا آن ازط لب تک
7 



 یی سنو کہ الم روا ښکر ۶ 4 اےئور رک 7
 شما بس لر در تا

 ٹاپ کر نیز کس اے یاں ا لرب ٰ
 لر آر کہ ےک مکے نا ایک! قصر
 ۱ ا عین کلمہ کیمیا ی

 یہ

 ۱ تن سم ۱

 ۱ کتب 89 ا

 ےزاکرد ٹل ےک ا تقو رن سحر رضا روا ےس ٹر یک

 ۱ مس کم | تاپ یکی شعر ع ا س ا

 رک نیر هد سا ےک اسار کا ہی اا بسا ںیم لام

 سا ثب یاب اسکا ں امیر کے نا لا ےنراہ یو۸ ڑ ارتا

 راں را انی ا و کب امی ما ام صفت یک یک ۱

 رگ 0 ایا لولو اس ی لا لب یم

 رک 2 گل با ےس سا وور ایپ شتر وا

 هک نفی نلاسارب هی ےس ےن وہ لع و رح اک وب

 ۰ هوو تعاط کیم هسک خپ تخانا باسا

 مي



PF 

 ےب س ا ےب ل اھ ےس تار کر منم کت

 با عکس سا بیس نم لکا اب اک لا

 ۱ تعاطاکاو EUS تند نوا ترص فو, تصف

E ۱روا ےس تبل ایش ےک ام شا تییگتروا  

 کیا رکا کت عاطار وا ےس E ء اما کبک شا تا

 ۷ | باس یلام ےس ت حو نرم نالا سب نم یا ییدرف ۱

 نم ناضا ترطف برم عکس یکی سکورک بی نوت
 ی یا رم قره یک س یگےدراق تاک رر ۳ تعاطاو تصف سا

 4 02ھ: ےس اوم ےب سقف ام ۵ نوش یہ اشک نح
 هم دادید ھا ا ےزایغاروا ہدارا ےک یا

 روا لاکا روا یس ںیہ کی سارا عر وا اکو بلس
 ایکو اوم وس شون رو | ےدر موم ںیم سیف اتا کیا یو رو ست

 تابعی نی کد ےک یو شے ےس سیسکو ی یرماک
 یرازگت شير مال یر ا اوہ زنا فان رول

 یی کی ساردا ھر نایخد شو درس اکی“ ١ تر تیرہ یوا 13

 کی او ےررروا عرب ان ےس یا وت ےس ساب ڈاٹ و وک با

 وما وا ےک وا لک سا نا تلام یکی رم انصر

 بس ناز کی ما ںیم نا
 حس لات ےک اد ںیم لو کے سیب وی ریڈ یکن لا

۳ 



 جج

 ٰ يا ۰ ا ست باپ کو

 یک عا ںی مو کا

 ۱ لک ا یو را بیات

 اصناف ۳
 1 ۳ ۳ ا ا ہوم اس 4

 2 ٍ مات ےس رت ںیہ ٹھرک ۱

 ۳ ا اروا ر سرب 7 9 کا رس

 ےس ےس وو ای 1 ۱

 اں ر د ریتم رب

 2 راج 2 و پا بر 7 1 رم مک

٦ mM 
 a لہ جب بک ےک دوم جم ۱

 85 ۳ ج 7
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 نوا تامالع مر سک امر را ےل هراز لب

 کون اپ القاب اتر ارب شا ا ےگ وہ تاشن ي رسد ےک نصح

 ۱ ےس کب رس یس نب لا ےن ناہڈ هلو کم ےہ اکے

 ام ےور 2 دسرو اے مرت شط کتاب ۱ یل ان تا ید

 سر تعع اط کی کرک بب هی ایل ےب 2 باب سد
 زا رپ اکو اب ہری سلام وا ہر کیک ما اکر دکن ںیہ یک

 رومن کرو ۶ھ ورکا رک شارو ب تس اے ےس

 ےس لھ 22 شی مرا ترق یک س بلا ۱
 ےس سالم احا اھ رتل وا رم رس اشارے مر

 تارک لکی راک مس لا هر صد ھم ںیہ لم

 ۱ ترا تعغا لا شما یا انکم یر مریم اپ سیم ۱

 لو ےاضر مع اش ینا تب ےس او ھڑکس و نک سرش
 : و ار حب لس

 EA مو یاس بک ے را روا

 ا نا وا: ناكر ا ۱

 رک سلاو Ty اما
 انا ڑ ر برن اد ےک ع طا ییا ن ےن

 ا ر وا ن چک 1 مات کل تالا ام
 وا تکی راز دنر دوا امام تم ےس خ ایل یک

۳۹ 



۲ 
 ۱ نب یی غنی لا ب ایراپ ےى ی لک یرضن یا

 وہ اش گن زہ سان ییا کل او ام کام کیو ۱
 یز اکرم رک مانا سر وا تل شو ار تحت بانو ںاہی ےک

 ٦ یا سی یپپ ےس مس ےن وج یاس اپ کا ما

 لور کوس مرز ےک ر تس ا یو درد اروا و

 ۱ لا "ابرو اں تک پروا نر اڈوں ہار گر

 رزناز ساکن اس یب اے حک لات اس اب صر کےم
 تب 0 ت تو ف ترا و تاب بسا ےک

 ا »دا پ بس نور اھ کے کیری وڈ لای

 5 تیار تیر وہم ےک ںیم نا ترم اطرو او ال تل بش سا

 ۱ د رکے انی دق کرہ عادت یش یر

 ۱ شات یک لی 7 ان رکعت ے ڈی اش ںیم ۱

 فسا هدف مینو جد اس پس انم رک ۱

 ۱ تب غلام رم گم ٤ تن لات صا

 رک 9 اپن و کر جای زرین تمنح

 "8+ ٣ دی . فی e حرص ی یم

 کر ر ےس ار ٦

 ۶و و دل ور جم ےس نت رت رے ےل سا تے یر



 0م

 بیس بی پک ےس ناپ زض او
 0 اک یر ےس سما ےس یا ےن تار

 اسلا ےس پآق اہ بحر ےس ام رر کے سفت سود و و تام

 ےس اب ریل سک آں اراک اھ ےن یکن ناج

 ۳3 سا - نام سمند سا تو بک

 اف نام سا هک اما اک ج ایروان یک
 ضامن اول یا | سیا را والت یدکی راپ

 تراب بکس لوکی یھ برند رس سا

 لام یر کت امر کت ول ارب ںی سیم اسد اف لات ضم ےک
 ۱ و ےک تا و و رابراب دل رد تام یز اروا

 اکر داف سل ارلا ارگ ر دک( ل تب یکن یر

 شب روا ناشران طرق رو افر ا ایک

 راد تن انا لگد ل ایم کے ےک او وس روا ےس ام
 و ا ب تکی بلوں ررر اپ ذی 2 ام کا )صر 7

 سنتز مات ت08 0 نت ام لس وو 27 3

 7 ( ارش ست انا تر ےل ارگ ای 4

 رورہ ےے توام ی رک سس یک یت اعوروا اغا |یسدرد

 ںی ردا رم نرم ی یکم سال مو رار ذا تا
 ر یک رم رنو یک مک انار اں



۳ ۱ 

 6 ےس ا ۱

 ۱ ٹولے تعا تی ا رک سا تیل
 لنز کما ب برق ےس یزامج )یک فاش اس ۱

 لواب تر ۱ ساوه ۳ ووشلرو |نبرت ) 7 ےگ یر لا سم او ش
 ۱ ٢ OP 2 ۷ ۳7 اس ںیم نیم نخ رک

 رب کنج تا و روم لاو وشلروا یر رک ہے ۱
 ےس وزد ولا بیا یلرکب اد او یسک تیکه الس
 لا نا رسا ےس ایک کج ا<ت واش کر سم لرلو

 و یا۳ ا ا اکو چا ای ۱

 لیلا ساب ی ناروا ا ل ولاو شن
 ےس اہ یف ۔ هم ble 2 بتنی

 02۰ +0 کاٹ ۹ 5
 اکہ سی مہ ۱

 زبر وو تا کت اب نلاسم ات سیب نیا ہوے من

 شک رب 2بم نہ صو سا نایب یم
 0 ٣ اج درک شر ی



۳۹ 

 ہی: کرک یا تے ۱

 دن یم کیپ تن ته شش
 ها ایر امنا اےک ی رگ یم كانا اسد اروا فلا ا
 روا رم کک ا تم ٹوک ار ا ےس ساک زم و مرلع مر ےس

 روا ےس ارپ قت نارو زب ےس ےس سر ایک کی درس ۱

 یل رکے جزا رنج ےس یر تروا تر اکی انہ ےس یخ ۱

 رفا ےل حج بسر اک اس ےس سم گر و اء ا | مد ل4

 سا ےس اوہ یش دک ی ےک بہ کسب ےس اب

 رایج با ےس ل وک ں رپ رپ ر و جا لور اوری ںیم

 دم با لو نجف ۱

 ۳ کر مو آے لام ے ار رک س ارو وفا ںی نیرو ا

 ؛ اگ م شرا ڈرا نر انے لر ار اھ ےک شا اید

 , یر دم سی سي روا ہم مروا راک

 ۔ اید را رم وا عن اتو,« ترور

 ےیل اتما کا بیتا حر شی کم ٠
 I یکں بارہ عقاو ےس از راس رو وامتد

 2 ےس یوم تب یکم / ig وا ایل انک

DEتک, 11 د یا حاکم در 4 ی امت ا ےگ یار  

 کز یر سکا 2 او اش وو لال تسابب روا: تموطررک کھ
۵۳ 
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 5 هر شو گاو با ری سرم راصمر ضرب ںیہ

 ۱ ی تنم کتی فتح عحرط یتا ء ےس لر
 ۱ سن ور شک ا ےس اما اش تان تم ےس یو

 5 ۳ قو ود یی یا ورک اک

 ناز اچ و کو ےھت ےک منت کسی ت ےہ می توا ۱

PEL۱ سا دکل و ل امور لرثود لا یر  

 رو یک لے دام کر واہ لا ند نو
 یاو ناروا سر تک اگر پا روما شم قر
 اا ت ڈک اش ی ترف یار ارب یہ تفاطر ات

e IES 221زرا 7  
 ہن کل تموم گو رم کن روا کت

 ۱ رس اف اب ذ اھ اک ا ےس توابعو ٹا ار واری کر تیس یب
 ۱ ع کهن اکیا اکو نس تام یس اروا

 5 و نا 1



 ھا

 تقی وا بکے دوم ںی زخم رس 7 اک
 نر 8 بسا ایکو ےک اروا ۔ ںی ےک ہد اش م رم سکر وا

 ا نم مادر ابا عید سرب هل ےک ےس اراک اک

 و آو ترکہ کی ایڈ رال ںی ہما اکو و ار

 تر و کش سا او بس ساعت کر سود یوم

 + تیبا لیکن اشک
 زط رو کف سوم ارپ لوس ناب

 یلیاماکسا ےہ یک اردو تاغا ےس ےن اشنا
 ےے سار کیک لیتو ورم بلا تری کس مارکس قد زنم

 رو 1 کد هل بدو دکر روا هوا یک

 ما مولی کر یا لاو تیر ی انت سا تانک ٹک
 رم کاک شما ارم ام ) ترسا سم و ب ر تاذ کس ا ےہ

LEرخ اول سورج وم مین شور و ٹیگ ام تان  
 ےس نرم( و نشر ون تار وا ےہ خیا ا اس شور

 تہی لر درو شکر تحال ناک روش | و روا روا

 مگر با ےک لکو کت راپ سا تب او رک نه و نشر وک سرا
 رد شما کد روکش انس ره کات نہ ایک

 ھ۵



 لا ےن مبارک رک کت ار ےک رم
 دل رد رپ فر ساب ےل سا لو گم کود رقم
 ےس قر وم از نکا نصر لوس و اچ زا ے روا

 ا وار اےک ےل رکے سر نااہل ن تر دی کوک ابا ۱

 ۱ ا گا و کر نی خب و بیج

 بش ےل تک 7 رو ام تسپ 1

 ھو



۵۳ 

 تی تام قال یک تیر باا اں رکو یم تک ترازو
 ےاجڑر و و 2 ` شۋ فو الو تباہ تشع لک تپ

 ۱ ےس ل رگول رو !ںوہ ن وو اہڑ ںیم ےک ل کے کے ابھی تار

 7 | - رنگ دای کت یا کس ازکت و ائ یا اف

 رم لک رگ ار نو و وہاں وا هرکس لر دی زر

 ۱ ے لنز لاو یر تدادع ےس لور ب لابروا

 با تا یکس ا ویٹ ںوہ اسا ال اک مے ضرر ۱
 اول کس اسا کرم ارم بحاوےب ترور سا ول

 شا کت یس وارا رخ سا صو اروا تیمم یادو زلوا

 ناں کلام ارج ہد شیلا کیہ رسد د کش یس

 رود ڈو اکر ںوہ رم فر
 رہو ےے و تاج امد تام تعاب وہ د رے کا ی لح

 فا یہ کیک کرد تست ےک یت | نیما تاز

 اکر کے حرم س قع ل | ی ےن و ا مرزا ےک شر بی

 دراو یم لک لل نتن و روا یک کم افر لما ےک یز واد
 لار رب ان سو یر ی وہا رک

 سیره رب ےس
 0ام ہے
 وم سوم ۱ ات شه ون یم کسے رتی سیم 7

 ھ4



۲ 

 ی 2 یرورط تست اےک ت تم مر | هو تب و 0 ۱
 بر ویک بس لش کی اب تسر کس روا اکا ےس

 .رو از ہے رش اٹ ۱

 و ۱

 ر کار روک سیا کیں درک سر داو روا ےک کف رکی ما ۱ نو یار

 شام هک تله انشا تط یکے کر کن اهر ےگ
 تیر عطس اروا اپ یاس و روا ےک کشی ےس نا دب ہہ

 ۱ لرم ؟ ان ےک ما وذ وردا ےہ ارکان یل اک
 ے کے اک زت ترام یکن السد اس هکر گلف روا ۱

 شا و
 ۲ ےک ب یی تر کک وا کس درگ نصت

 ۱ روا هرس اروااھت ارت یر ا ا ۱

 سم سی و رے ےس اک - ےا ۳ : تی ےہ

5 5 7 : : ۰ 5 

۱ .2070 

 ۔ جت ۳



۵۵ 

 ےن ا کی روا تشورہ ادا رو ںی ےک یوو رتو مو اک
 7 یں وم اکے سس تی فال ڑی | تد اع هرکه ےڈس وکی یو خو

 لس افر وا ےرامر راس انو سکی رعد ےک ا ہک نب ےک
 شا ام ایکو ےس اسس ار رپ کر شن ا ام ۶ بمص یا
 تار صل کی و شر مسافر لب نارصل f رعد رب

 یک شرب بک یو ا) ےس سما رت LL ایک تر

 ےل ئل اہ متم 7. ورح رک تا بال( اک نم ام هی شر

 ؟ سلاح ام بز کو کیو رو پاک ۱ ٦

 ےہ مس ام ت قوس ایر بس کلاه رکا کر پا ۱
 در و نام اک س ارگ اھم ناو توام نر همت 25
 تال ام اعر رک ا کرک اوری کک ور ںی ۳/1 سرت ےس

 رک افت واو ہک وب یکے ےک ت داع الف وار تراف
 مع قو اقا ےس تواع ان کا ساب ید

 شف یب اش رٹ کا اسی وا پس کوی ہا ےس یکم سام

 تک کیا وک علت نام ودر و ا

 هی ےس فا الٹ کت واھ 2 ہو کل کر رک ۱

 1 انوا اچ یسک ا ےس اد ںیم توان ی ۱
 روا قد عت یی یکی رمت ارم گام کلام
 یں یارب اتو عرق تاک

 ھ۹



۵۷ 7 

 خم سم تاب باب 0 7 که ت تداع

 رسوو ود هک بس هس ابر هو ےن هدار ار ہو ےس ۱

 :وراشہ ترا کل سر هک بسا ےس

 رکے رب ملے سے کریس 7 تم 2 اظ مش

 تاب سآ اک رم ماقا ےک کو س سا ٹسزوا ایکو ٹین یر گو

 رو فش بق از ارس ۵ تالع : ےک کسا یک

 1 ۷ی قطر کب اک گے ا ان ب ۱

I ۱ا ہا  تقمحر امت کد ولے رکی سیل اکا و روا  

 تن اد ته رب ترم ہک سیار کر
 تک کرب مسافر فطر وا ےراکا ےس ےل وم عرف ۳ لا اک کک ےک

 بوک ك ا ۳7 اکرم سٹ یک وب و ےک و ب

 او باس ےس یار وا هرم قمر
 ۱ ان گرب لات اه ےہ ےس کیا باب و ور و

 5 .a ۱ ` ںامہالائاای ۱

 ۲ “رتا در "و ے7 رس رکا ایر صفا

 ۱ یگ کر یکم اکر تقذ 27 اک 3 ام یر رک ٹال انک

 ورا ام انکے کس و کی سا عرط یک ا ےس

 و تام تا : ی ی اے[ ( شناس 4

 هت لوس ا ازوفتر ی ےک

۱ 89 



 نمک

 تامل ا لو نت رض
 رو رب کس نس نام ےک فلا سر امی چڑ سیا

 ریا موہ ناس آل لاپتہ تاک ت لا یک کیا فص اع رور رک
 سیم لو اس لس یکتا ےن اک لی ام کیپ
 کد توری ےب ر۷ فارم ےک اسا بر اسا منا مات روا
 اہل ٹازتعارکٹ ل و ارم ق رلفاد کس نهنگ سب

 رو به رس اکتْفاص گیم ام گاد راهرو ا ےس ار
 ۱ . ےس نکلا ل شف اک ا شب ےک

 نیس ایما اکل اوہ اےک پی آر یار برش کیپ ج
 11 2 ترک آر و | ےس ری 12 کپ روا ےس لات ےب

 شکر کا یروزم ےک ےس سا یس کت رام ےس تو تر
 وا ای ت لاسر تم کتل میر وا اکت ل اسر,پ سنو ی فام
 اناج سن شاور يا تشو تلاو لابعد هی راو اس لر
 یی رہ یاس سس ےک ا ب انک وکر ب فلا ییا مس ج
 لر تیری دم کا خد تر و لم کل اع کالا رس روا

 تر یک لرد هکر وا ال کل ترک وک یک
 کلک باک توی یک شکا بج سرد لوٹ تععاطا اش ام ی سیم

٦٦ 



 ۵ہ ۱

 رش ام رسا اب ےسییا ہ 07 مم وان 7

 ۔تساگواق را لب اوج, تزال اگ < تالا جام اف ۲
 زاروا 00 کر از اساسا ۽ بشر ںیم ۱

 ۱ مر باب نازک رو

 لر ےہ رر ت بک بی کیلا
 سد تن ار و 2 ا ۰

 و رخ یر افا ی "تر وا ی
 ا ۰م وک و کس سر نک

 ۱ وهم ا تیس وس ار کا

 مرا رک 7۷ 2 ےہ شر ا بو ست هر 4

 ۱ تیس را رج

 أ اک ھ7 2 تر

 رکود لا ہد ےس ۓاد شی اص قتل روا فوت اوا ۱

 ڈو
 ۱ ا هلل یوی ءا و اج ام ارز رو ان ا

 ۰. کلی اپ ےب نام ا 7 3 رم ۱



۵۹ 

 یک ماہر فک ا ےس کیک یک شیو ا ایگ و رش آں اول سیم ترک
 ۰ هم تير روش وڈ بو ایگ یر کی سا سرگرم

 اب لباس دمہ کباب بت را گلاب ےک تب تب
 2 بک ورق اب هاست قر ےہ ایل کج یت یر لایا
 ابا هتسز نا رک دا 2 ےراڑا

 ۱ تست تل ض راهم دا ےل راک دز

 ںیم رم ےس ےڑڈر روا ار اعا کنارم عطف ی باز ےک
 لاو تم اک پ آل اب رکاب ایل ای ہری و رح اس اراک ب سنا

 یر ی ےس زز ]فور ا وکر ]1 بم ےن ران ےل ےک شوم

 17 ےس ںی تا اھ نم ہد ایز ےس نسب کگنروک لوود لا

 را بهت ا ےس زکر نک کر اک ید کج

 ےک وقف ا تلای ا کر ےک پر کام اھ رش ملرلو و امور ۳"

 رو سس او - ترا تاک سک صفرا کس من اس

 ے ی را سکرکیسر یس اش ہد ںیم تلاحم ساروا ورک بو دتر ک
 رخ هاب کس نما یاس ازبک سا اس اعم ےک اوس
 مساله از لی ےس سا. ةسالب یقالحا

 ہوا ےس سا علاولا یر ےہ اب ےس رس اینک گور

 سا لورا اک “ںیہ لوک عت لد دک شرک

 اک مدس اے ا نور وا نک تسعد یر رطح کول رس مرگ ااف اےس
۳ 



۰٦ 

 نات کاري ی

 رگ نا هری تا حس ایم ا ام تھیم
 اس او او کا

 بشر قاین کم ۱
  ۱لامپ نیو س شحم ی اور تا پا کے یب ام ےم

 مول لت مولا یراس مل اھت شپ
 یا ,ن اصلانی الار ساکن اش کی داپ روک می کیو

 راگ ڈبے اک رکے سال تا تال یر« ارمان باک

 یوو و کر سا ےن تی شو ل قن اس ے ےس ےس ےس را سال ےب با هسناوتک

 رشت بک نم سجاد کف سکور یوا ہد ان
 را | کروا تور را روا کتش زہد تحادص

  ۱شب روا | کر يا یر خور یر فکس لت و بیل

 دز سار یم قے گران 2

 ےس سی س ہری عا رپ کس ےک  eد ا ال کر

 وم ٹر ان اکی سس ا ٢ز ےک ت اوا امز سوو رم تنیس سس 2

  i ۱گپ 2 ل کت 0یک لس اروا
 تیغ کار رس یل ا ییا ٦ِ نا ۲ ۱ ۱



Si ۱ 

 ےم اہ رو کم ون آسان ےن اد کی سک کز ایا
 ےس امن کت انا 7 تشصر روا ساک £

 ہت اغ یک ت لاک انس ایگ اک لم چای: ںی مر
 وا اوم بسا اشا اھت کیون ےس ایس کی سار وا اک امام

 اتم نایب انک ال سا اگے یب کنت تن ایف ند اک ما
 رو یر وار ےک ارس ےک نال اب ء اگے سم یی از
 تقر تلق م روا یر شکل اب تقوس یکن اب ےس نا ںی
 لس اک توب ےب آت ار اب هک وضو لاو تسرزقےس مو یک

 لر تن ےل اوس رسا رم یت شنوکی سکا اک

 ام ار و یبا مع یکے ہد وا مالا گام اتر

 ۱ نشو رم روا ٤ سا

 دعب ےک پر کج ید وطار نفری سام ترا سا ہلا
 رک لری اروپا رنو مور
 ہلا یو اکو وک نیم اس ےس ین ۶ گل ور یخ ها برف یک س میت

 لاک ین و سما حر وا سا نمد کن ڈر وا کوسه

 ا مرا نا ی سی تيم
 دنا جا یخ لک اس شا نو لت

 ۳ کت سن نو بوک رخ ےک امر ہک أس ۱ ۱

 تهے الی رب نور عمل 7 7 رس روش ار وا رم

 م٦



rs.ےن ۲ ے_.  

 ۳ و کم تب ا لا ےس شانی ۰
 طا شو ووا ھچک ت بب کن ا ےس توا شما و ےگ

 سا اش رت يه همه نابیاو اشو نا
 ۱ 7 5 ور ھا کم رج ر ناطلس ےن ما یون

 ای ورق قرن 7ی

 ۱ ۱ ANE نیل اب رک رم ساگر لا

 ۰ 13 لو ماتروا داشروا اروا ی کل ودل شب هل ۱

 ۳ طرق ما در مس گے ے امن بکن الا ۱

 وع ار یرص وتو رو ان ترکی رسم کتک

 ور نظر ار اگر نمک کلب نال لابد ۱

 وام ےگ ےک کس سن اف قوم رج ےن تک کلام
 ر TT طبس ےک یی ےس لو بارما ام

 رکا رم فات ما
 5 التو و ام ےس از شا ی ی ِ قم شوم

 تن تام برج رکےن تبار یوم ۱

 کول ریس یم 2 ی با ےک ےل
 ۱ 2ج اح ےن رر رت

 ۱ زا < یس کس یہ بلب سلف ۱



۳ 

 1 ہل م کک الا ی

 هند پری لو کام یو اک

 ےس سا ںی اہ ےکر فرم تو تمتد لند تیار کالم
 للا | روار اشیا رام پر 2ے اکہ زار ہدایز

 وفسر واع نایب ںیم ہفا ا یم وا رب تع اشا تب یا
 "ناسا اهن ابلیس رو قلا لا ترانه ار ےک تع ایم

 دف ا کین داروی یل لو لا مج نب ن الصف نیا طو
 روع قر دا االام ےس تد یب رام مز نیوی دق ی ارادوا
 دار یس اکڑ روک خلق ےس یلھک ےل انکم لام 7ھ

 برحق ےس جو ورم ےس کرسی روا تکه رم کر 7 34

 ری کام امن کی دا یک تی پک رم ےس

 ےک الو کمار هزات قلا اد از

 ک ما (ےسرساوجلاعلدعمروا بہا جرم اکی ایک دوسر ا

 ہو اعل اولا روا نار روس ر نام ا عرار وا حر لالا رم

 ےس تیم یک رم تل ایا ایک تسر ے ی ریٹ ہں
 ۔ ےس ناہ کس کج یں ر اسیدع کس لک رخ بابا

 ی اوره سم اروا شرب حر تن نابز یس ر
a rrنارکی سکے گن ےھت سم "نوید رون ےک و مد  

 ا نت کی رخ اے تفابر و تالام ہب 4

 هے



 9٦و

 تک 290 سرکه لوک 7
 ۔ تکی لوما رک ساز سوار تبس یو ےس نات
 یا ےک یر مس اھت اب یھ خاک تا کی ا یے
 نا اروا ٰى یوم ترش تب یکن ار مارو ۱ اب ترک تاغص یک

 یر ےس یف زا ال ےس نامز یک ن نت ۸
 5 ام هرس و رر یار کیو وا زرعی رہ تع سا

 ۱ زی پا دنا با قے ورزپیطاس ےس ا
 "ںی و.

 رز سیا تنور یی نا
 روا ین لا مرا نه سج ایست لس
 ۱ گی یا تابوا خانه شام روا ایک وا یک کب

 ا نی لارا نر تر یم کیک عا یک نا 7
 قم نیم نج لیٹ نری یک یل رسول ا تا

 درا اروا یکن ایپ بس اکے آں روا ئ لوح اک ر سنا

 ان مد ارگ و ارور ا نی ےگ وہ رم همسفر شنا

 2 ا صف ٹانک روا سس لو ناب کی ناروااکں ون ا ۱

 1 شو ہوا انکے نھ یی بط بم ںوڈو ممنوع نا ےس تب ۱

 ۱ ہی شے تک تیل لب

 وک وو کے تی بم مل



۵ 

 ناب یر ت گل نس ی روش بیدار
 >٠ حوا رک ب مکس دوری سیار بیت يک

 رک ہہ ےہ لرز د نا لرب سا یو کل ۴

 رو اتا ےس مر یکن دام افر وای راس اوز 7 لی ںی لزم نانو

 تل مربا ےس تک کس سیب نت زا یر تجحاح یا یک
 هر« وصل رنک« غ ۲ دام نوش: ناص ا اش, هر اسر روا: یل

 A طر وا سر یر اپ ستر ےک بطرواہٹسلم سس وضو ی ۱

 رو لر اتم رے سیر یل یی ےس عین بس یم ہیلع

 ر راکت نیم اجار ازبک
 انس نیاید نک دد ۔ تب ویا ےس کول رہ ںیم بشر

 ۔ یر پید بام ین امو روا اےک نو اتے سیم
 بلے مور رو مانا ٠١ نام سن یاعا نس4 ان

 وا ی ےل برعلبا سم ابد ریو ی نا روا یزید 7
 ای گرو [ںوسرد ےک قر وا و ارش »یر قرت یر رک مم ادا

 فیر ون مے نس ات ام اھ سرش لات
 مملو ایک اس سلنا طاق نیلا ہنر دار یک
 لیبل ماظن رو يک ےک تا کے سیل
 هم ار کز ےن یز ادا میر سم رص زض روا یکم سس لر هل

۹ 



۷ 

 ۱ ی اوہ کیش شی -7 ۱
 ۰ زیرا ۲ کت ينصت تک

 7 نم یکی وے کروا ا رسول انہ الارج تلا ۱

 س اذن اس انا شوکت امر لر ےک نا با یف لت یر 2ج رر ضف 5
 تر ايم کربلای نت ورک ورم اک

 ناف ام هو سال س ر کیر شوخ یمنی شام ے۰ ال ہل ۔ ےس 3

 4 2 تایر یاس آے ںیہ یھ برم نشر وا یز کوا بک ۱

 07 لمس اپ ما تیلور

 ۱ های اظ سو تر ےن تم کک تک لب ج۰
 ۱ س ںی تال یکن 7 لرل وول وری 4 ۳ اے 1 ی تیا 02

 1 ر ےس ماس اع روا انن گا وکر سپر عرصو تا دار تب ۱

 ییا گل لب کس ون شر یک ریوی

 اب یہ زار ۳ ۲

 ۹ ۱ ..-._و
 i ا ا تبع نا هو 7 یوزر 4
 ۰ هوا مع ےک ار نار رب تم ےس پل ںا جھکے

eرز ےہ سک ی  
 و و یت #

۱ 
 7 بو
a ۳ 

 ۱ ۱
 یب

 ۱ : ِ بی رم تو اھ ا نر رگ : r ۱ یر بن و و ی رک : اک ۳1 ۵ 2
 اک یہ سش ل 2 1 ۰ و ی یا ۲ . ۱ ۰ ۱ ہک ےن ہي کس ےک وم ےہ + تے سہ ۱ 7 و ےس ںی ت

٠ 
1 E 

EEا یی 7 7  

eRٹکر شمس سو ور هل ۱  

0۳ 
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 ارجن هکر موم ر ےہ ر رایج طل شرو
 مه ۶ے ار اکر نت 5 لک رک

 سو 1 7 ےن ںولوو ںیہ تی را روا هتک شب

 باب ميل دژ
 من رک لس ایر 7 72 او کا ےس اه سراب

 روا و بز اے ار ؤا زابل هتک ير سرک تایم اس سر و

 ےس مدل کس ار 7 ياد اون ام راس
 کد ییا تب نیش ےک رد لاب وک
 کن ا ان کر تر بکشد اہ مارال خا الاسا

 ضیا نے ےس ی با اسیر ےگ ےس

 ا کواس ی یر ےس سنن یسک سو کرکے هکر هرم
 هر کت تتار ےک ہوا تر سی لوک یر اون

IIIA۱ ۔ شر یے  
 انت باکس را ر ترح ترے کلا تیم

 روا قفل سر اسم اقا ین ڈس ان کک کرج من
 ےس لورنشا سرت سا ےس ل سلم لقمه ت ارادہ سم کوس

 مٹ ا نر تح ہا لیگ ترص یا اگر ای ۱

 كس یار وا سرب لغو تب اس ےس ایا ورق تم شرم
 از کاتر تر رکو ارس

+ 



۸ 

 خیر ته ہلرس ےک ۱

 7 لایت نام ساکت مرر تدع ناد لا ےک

 1 ۔ گرم دا ےک تھر زا یم

 س وو 7 سک وے زور کس اپ ےس پس

 پہر ین ںیہ ا بعد رسم ندا شنا ا

 هرم گی اهروا تماعر ودر اب یاصتا ار یداآک ۱

 ۳ یک ریل اطت قدح وار الی اروا ےک اھ ےک و وقح
 ۱ بارو دداا م ےک کرلے نا لارژواتبانِم

 ٦" کک اے تای میت 17 یر سد این سکی را راشم کی

 ٦ بک کر کر یم ناہید زی رک ساک

 ۱ 12 اےس م ما ا سا اد ید ےل

 ترس : ہاشم اش ڑوررس عد اسے ابا ریا ےس

 5 او تبدع کرس ا یت یک اثم ےک ااو اولا ےس

 ٤ راز ۲ ایل رکی رع نار زر مس اند اش ہد اش یم کک ۱

 TL 6 شود گمرک سوپ رک رک
 ۷ ا رک 1 لالا ا 2 زر هو ا ہک یم او نھ

 02 ام تام اي يک لری
 " کر نر نی ر یت یے ا هام یت اپ سونپی
 7 0 اکے کد مد کم ےس 20000 ۱ ا ۷ 9 7

08 

a 



۹ 

 3 اکے یب تودم تر یا توس ۳

 ںیلع ےک ما تا یبا اف ےس لام ےک ئم اوت وس
 بیک مٹ آر وا یدرگی یک رامع کنش ید کیا دال
 ےن کر ایناز بدیم وا بس نیا اس یکن مربا اور ناو ور
 ما ےس ےن ناسورسرو ار صر یف انس ےک ف ٹیک EL ہوام ا ۳2

 کرد کن آتش زا سا نگ ند ایا ےن
 لقب ہک نا کان سار و سایہ کج کنسول ےل اوا یس تہہ ج کہ لیبر “اب ار کرا

 ما کن انکو نہ کے ےس شکم ںی اد اشا ام ۱

 ایک رکان ےل ےس کنار اک اکے ا و اسب یا چپ

 ناب ےک لو روک کیا نا ےس لری تتت تب ےس
 هد رکن اد کل را عصب کل ین پی بر نر

 زور بد ال فوحضوم کسر رت تنش ال وا
 اسمش تر لر روا ایک نک سینا ےس ور مس ےہ ارد یک

 سان ںدہآر وا ۲ نا سه کام ں ویز مرا

 ۲ ید ابر سیا ےک اخ تب اگر دا ایکن نر نار ی تلا
 رسم یم یو ارگ امیر ارج ے کر ےس جل شرر انس
 کس اش مڈ سان نشر فط یاس ےک راہ

 5 اےک لال ن فط یرسودردا رکود وارا کاو ل اک وای 7
۳ 



 ۱ ا

 7 رر ام 07 در ےب عن 1 ۱

 ۱۳ ترم یر جا قصار ۱
 یہ تین عی ہ داد یک ھی ایا

 داب اک ب ۱
 اب ۵ رب

 اک مے یم تراع ترف جر ۲ ہرا

 ۱ یادم کا روز کل )گو پآ ۱
 خا 0 / ۳ اے لہ سی 4 أس شن بح اص هم دوم تزمخ تراس

 ارگ و یر 7 کت



 ےن وی مع یوخ 7 ها و رز

 ٠ یر ناس یب اب یر روا تالاکو تار

 “لان شوم بت سو

 را )۰ بہ

 ہل لر انا 3: سامال | هرازا
> 



ST. 

 انار ک
 ی

 ۰ ۱ E نر

 9۱| بیت یکے ناب

 ترور نکا | تک ےک تر رفت
٤ a4 

 Î 3 توام روا ترد | 4̂ | تب تموم

 ۱۵ ےب ترا خد ES ی

e۸۱ ۳ ا  I1 |  

 r ییا اشرنا نلرم

 ھ۳ < ترذف راهرو ات اما قر ار

 ۱ و 19 رپ ق

 ٠ در اکرم اب اورا  arl eےن یا "۳

۱ A ۸۸) ےس ےک 4 نراو 
  ۱سر ۹ سمت "۱

 ترم 4
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 س نا حاصو ا ناهار رز
 ترس مک ام ۱

 من را رک یو کی اظ صا لا ہدابع لمس و یتکو ار ںیلا
 ۱ O ۷ تمدن یک یبح اصر ایی ولوم اوم محلا لغ تح ..

 رلعرم او اک یدو در افر ےک کا ایل کف روش یکن من مان اے کی نت
 با امر یم طو ہم تم کیا یا ےہ اظ کس ار کاور وا

 ٹکر ےک تع اھ او تم یل اروا اندلس ال اق اتا چ ۱
 سس رم رسا اپل ین ترس سواد ہ
 سبا سرد تازه ۰
 1 اب ماش ےس ایک زر دا فرم
 کا )رم ہک با یو روا, نر او لل تہ اُم رم اج ہو و

 سیر سیر ےہ ۱
 ان توم شا ی میشل مردم تو ۱

 ۔ نفرت لاو ےن ین 0۴

 و نم لام رت

 رب [۳۷۷ لوالا حال ۵

¢ 



 ۶ سس و

 7 ۱ نر 1 و بر ا قا 7 ۳
 اون کس رب« نی کلب و تا ساب اےس 5 ٣

 1 ا دو كی ۱ جت 9 یا

 ۱ لا ار ےک

 ی و وا قا ہرا مع ا

 نیت 0 1 ۱ ارباب ۷ ا



 هه

 عبارت 7 تع 7 کرس الی وو ۶ 7

 ےس رک ان یت نیت ران یر کسر نچ تات صزز
 ےب وں لوک بس, تتر تیک یر ل رش سا از

 4 ف ےس کی ام و ام “تس رکو تروا “جیل ہذا جج نیش
 لس تخت سار یکن کم یھی لاعب 4 ےس ا گوار ۱

 دبے نشر رزم بیدار ا ازا 2اب عن یم نمک

 ۱ ۳ د رب 7

 ےب تلہ ا اب اک ںیم نما
 ۰. وي رو اب برا از طلا

 ۳ لس مے 7 عرشی سام ںیم
 امیر رب تیرا ام فا 7 وک ام زن اک عا

 نر نوا روی تی هوروا ۽ عام
 تابلو شور ترا تام کا مو 4 “فو تروا نیکو

 یر رک شن ےہ گن ایرونی سر ۱

 ۱ ۔ ےور گار کش[ روا جج 2 و

 - تن ی کے مس نوا ت ۱ نو و اکق را
 رش یا ملا تان اورا جلال کتب دان

 وس ام لیکر ابا | ا ٢ زلاک نرم هی سخت ےس

 هد اب هی بس تو , قرار لا ام تن ی

۹ 



 وو

 ۱ ی اقا رس

 ب گیم 2 اس هر 4 ینا اھم قران وور رار یڈڑکروا ۱
 قراوو 9 : ےہ ہٹ ح طس سا غم او نکے ناپ کسر
 یک کل مو کور مے املا تاک تند اک

 لاج ار ظن برق دز وا اف هر کت لا ۱
 ناب ات ت رر رس ست و ند ناعا ٤
 رہ ترش لام

 اں

 : e - یی یو
 ۱ یر هر برکت اج تطفو زم ۳

 ےس یب زی سرکه ےس ید کت توا یز وار تام ب
 2 دز "کرک نشر رک هک کر ایکس ۱
 تا دس نو باقر رکے هدر ۱ : ۳7 لن روا طا را کن وکی انک یہ اف a ور

 ۱ سرش یا را فو 3



۳2 ۱ 

 ےک لکت طف ناڈو د رب قان 8 ۱

 تا یم وت ال چرا هک ترس ۱

 ۱ ا رب یم اےس نیا نا ان ہلا ںیم نے ترزق نوا ۱

 ۳ ج ر کروا تر | تی اےک تلعن

 ۲ بهر تضاد علف اما :

 ناتو ره خا اڑا برک بیر روا دم ۸ سبل ال ۱

 و نما او ےس ارس قوم ہر وار ےس اب ایام یے اد
 راہب کن یو رخ ےن / تارا بوت ان ۱ کر ور /

 الم بیس اش کل ام طا چرب اکی نا لب
E /ر اما قرار ےل ےک تما انج کت عت ن او  

 ۱ ۔ ےس تر لو سکونت ۱

 هک تزف 1 اوت سوار ےک مدارا 7 اسلا کن ۳

 نسل لوک با SAT اک نت ترمب ۱
 مو ت اودا بسط را هال اد کم ےک لس ےس یم اک

SG: 2کز ٹیک عمار 7 هتک وکر  

 لار باس ادور مس کت 7 رو ؟ے را ٹل لکیر سیا

 ثمل کت نن ارو تاقا ز کب یواش ا لب سر نیلے نیک

 : ی تا ۱
^Î 



 د

 بت تو تون یر ےس کرو نوا سکه

 ۰٦ ۔ رژ سارا ف ندا لا کا ہے ںیم کیو سر
 تان رو اعا لامپ بین حی ہاظب ل ڈا: ۱

Ce۱ رخ و ی ی هوم اپ ںیم ےس اب اجے  

 TS - ےہ تفت ےک و طو لاضتاو بزم روالیق

 ۱ تب زی و دت ان ارتقا برپا کس ۲ 1۳

 کا ہوا نی سام مارا لپ هام بیت ےل لیپ نم ی

 ریٹ اپ ییا کف رف یی ا اسب نت
 راپ ؛ یہ ہل ام پیر بیت سم لاج ارم شروا
 تا ےس فر دا ی صف تم

 ارش سا فر سس یہ ا 72

iشہ ےس  : 

 سقط لقت یز لا هر لا ےہ اروا ۲ ۲ ۱

 ۱ ست رٹ اکا ار ےن ں مامون کن یار ےک یے کز
 تا یک ےس اھل قط یال یط ا ارس ایم نوا 7

 O مک ها دا ۱ 7
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 7 روا کر یر تام 1 تان ورک رگ

 وا لاع بیم بیخ آل ماهر ترابی PIL أن ۱

 7 را ما ہو E) 1 افریقا جک ۳ تط ار ور

 ےک اڑا تر ااراوم گے درا اف تلف فا رر ۱
Iتب آبي ابا او اب ت تار  

 نا تراش ما جین ا اا ںیڈ ےیر ہک ڈی یم و و٥2 اد ےک ک ادا

 قلع و کا اپ ںی ھا رو اد دوا تن ےس
 ےس تا اہے ئوت ےس
 بو اف ی کہ گا امری ورت

 ا راپ لش لات بیتا ےن کوک یک
 زرا امور صل ی رک سک ملاغ یا اہ ترس عن اروا

 2 ضد یاد یف اند تک

 رپ سارا لیزر مات هاش
 ےس رک رز ےک ونود ےس شی نا ےل سا هبداب مس ایک

 هه تو کا را ٤ط ےس ڈرو ایکس عر یا لا
 - لمس

 رک ٹا 'ےے ما یاس که مریم با روم

 ۱ سي دار وا؛ رک ال مارا جا ےب وکیل وب ان ورک

 , ےس کرکٹ رکا دز

۸۳ 



 مع ۱

 یر کپندو لاین تپ نا دادام ترف م ات
 هام لر اکے ری نشا ورڈ ےس ار مروا 4 ۱

 ۱ EF ہد ادم رحب سو ما مال

ES2 جا  

 ۱ ی ل E 7 روا

 امر ادا شی تن سکس اں اتر دن طا یلکک ٦
 0 رہا تاک رو دخ دهم ےک ن از کب اھ ما نیا

 ۱ 5 ۱ ۔ںہےابوج ران ب تکی کں ا ےس یئالعڈروا یکن تبار ےہ یہ

 5 یا هک از ملا گلم کتا

 لود یھی باب لنکا یز تادا رت ا
 e تبا اہک ناز هد تر ناو آمر زا ن مام اک

 ا ۔ لاو نا مهر تخوک اتا وا ۱

 ۱ نی تلف مرتب رس( ناشر ود  7 ۱یک ٦-0 7 ۱
 وپ و دا اشک یاد ےس نس دخ ار وم رک

 "0" ۱ و اکر

 م ان / ات فو نم ایپ لو" اگ
 ۰ کی کم طس ا ی ار عن ےس ںیوذ نا ےک کیا کلا

 ۱ ہور سس ںی ںیم ےہ ۲

 1 بتی ہا و اف مو کا 2
AY e۱  



 ہا ۱

 ت طاهر رب نقش یر سود ما فرد کب ای وک
 لا ےک ع یت یا بس های قوم نت یب
 ر ںی تلای اروا تک شیوخ یکن نم ی سال کس یکے س سود
 لارا الع ۷غ را: اھت دتا غرکا تا مع اک ی ود نان ی درک

 تنر کک کف لر یکل اس سیا ب لر ات تاو سیہ ںی
 دہ ےن ےک آی کی رود ۔ایکم لاک ییا روا ار

   9١+
 دیس تیا وک کک ٹچ کی
iرسد یا اھت ای ایرنا ےک ہوے ں س ابی ساک کدہ ےن  
 اون اھ شد سپس ادم اکو ڈے تسر رسم ےک ا
 ےک ےک سی ت کا الاد فان آر و آر ادب اتوم ات یکے توماس
 .o - ا اکو ےس

 ےک ےک سیم مال ریا تاپا وٹس م کا
 یک کھ کو کن اب تیک یت تادا عرب حولطمصما لای
 . ییا ردت سا هد اک ت طا موہ پس ام قم
 ۔ سم تاپ ارم یر ا ےک سرک اس رک( کے

heهک س کہ ام کان کک انتل اعاکت انام ھوا تا  
 ویران ارج ےہ تانے لاس ام با اک قے اچ ال ار ماقا
 رؤا سیل تک رک نئ 2 یم اک کت ارج و یزوهزا ۱

 ۱ ہم / 0پ



 ۱ هو شا ا

 َ ۱ مت ب يه

 ر !لاع افرا قاف ئے یاد مع ےک
 ے ےڑ ےک کر او پریا ے لیکر وو رک رکن ورک
 كلو مات تو ا توی ا روا ورا ۶ 72727

 روا تازامی بہو آر ن اش یار ےک کل گا ہوا تسل ۱

 ۱ ںی 2 نر تر وزا ےہ و زارت ٹاس چ

 E تب کت باک

 7 07 روا اساسی منا

 هه و رک ای هل ع تو وی ٰ
٠ 



E E ۱ 

 کر لا کر غیا ی روا تابعرضخی ا نور ۔
 ۱ - کس اب سا لاس کیا رم

 ۱ لور کرد تسب ےس سا او تیما سم نم درک س نایب -۳ ۳

 ۱ ۔ےہر لک سرا اپ کنار ا انا

 روا لب شعر رو سو او ٹتاضاوےاو ےآ هر i دم۷ ۱ ۱

 ص لتس ےس یک تکل ا ےل اس ےک باس ای
 ن واوو ٹافاو لز تاووا سا حور ےک لک برا ا

 ت ےن ایر عل طب ےس عزو ےک ارپ

 طرب ےک ٹر ل يک ٹا ےک تا 7 راش لورا ام نا

 تسپدا تن کر رب 2 کمو کس یکے بم اکے نیتی رب

 ٰ در زر لام یسک
 ان تراش لاو ےک عا ےس لرز کم ناو
 هی درب دوا نس یر مارک وج یم کوم
 : اکر ام تقی ابا سی تشکر لتا شب اکت او

 J راع ا تام او رگ برج اج کت اک اک سما ۱

 TT 1 یز ت نار ضم .bl سیا ت رک ترک |

 رک شک یک ا لابن ٹر رک وا ےب یاب ضر

 ٠ 4 سیا کی یہ
 رخ زار بو فا ما



۳ 

 رب جی زيست کد تب

 ۱ یا ںی اسوس کپ بسر ولو وڈ زر اکر نام ناموس ےب ت شا

 لناس روا تار با ےب کم ےس ی هو ےس ادرک عکس لاری ۱

 ۱ « فر بک روا عن کل هرکی را هد ترصرک

 e برا ناز او مو ما ٹو اک

 ۱ زا تا لتمی رم لیٹر کم سس سا

 لو ا ےہ بارڈر لتا اولا کمی ۔
 تا ۰ و 2 کل و امور تار

 ۰ 00۳-080 موہ ترک 7 ۶ باس افسر 5

  iکم بے نوا انا ےہ پک تر جا ف یاسا یب "

 اراک ب نٹ تمہ کلم ںیہ ین لو اوم ےس ساروا کہ کری ۱ ۱

 5 لب نر ارت نرم ادرار وا ہول ےک
 2 “030308 شر اک یر هد إیڑ ےس لالا حادرا قا ےگ 3

 ۱ 2 ےس وس ۱ ٠

 ِ 7 7 ۳ هل و تاب نیز
 3 2 رک اکی تل کا چپ لس 1 0

ERN 



 ہ۵

 لمل اے انک یا مر نے: تل املا کز لام اظ وک
 ورد مکن ی تانرع یار بارد واسم کس رسم او ےک

 ٠ ےک تا وصرت صا ےس ں الو روا هاب خیس "تاوان تاب
 سکا ںیم تاں بلا ی اس اےئ رہ هتک ےک رمزو نا
 بی کت امدود تر مار وا ےہ سوی الاف ام 7 اک ی

 گره ور کتب ناد ےل اکے رش یی ۱

 روا لالا عرف را هرات | ےس کھ نک ا اک ں هو ۱

 را کم نارو امام هر هک نژ تر نیر ےک نکا ۱

 نا کریو ا نانا راک ین: سار وا رم تیام طس او

 سرسره نا بر | گور لا امر امن اب کا

 ر بیر کٹ ابد ر ام دوا یر ۳99 رے ےس تاب ۱

 نام ور لر اتکا ۲ یب ترم ن ایر ےادغروا ل ارگ

 فرد کس ا "ےس کف رام یک ٹی را تر اب بس یار و اےس

 تن و نک اکسس ےس ٹاون کت "روم

 ناشر نانا عرط یسا جای نان ےن اشار وا نا وا
 برم سان اشا ےس تط انو یے و اد یش یک دلکش یف ےس
 غب ےہ ارل مک ےس لالا ت قاط وور یط یتا س ار ب ےب یب
 کان اے ےس نان ام یت ائر ل سرو یبا ا کے رک روا

 و و کے ور گم تب دوم ےہ کد ےل زاش یم

۸۹ 



۱ ۳ 

 09 تر تن دل کر
 ۱ IL ورکس و : ۳ و بگی راہب ےس استر سکس ۱

 مربا آر وا لاک اب دان یک بد ی
 ۱ ۱ شریک یو سیر له 2

 ۱ اپ تر دا فکر یی ها

 ۳ دود ہک که ات ارز لام ووتی ب ےل روا ٣

 ۰ برسم روا شا یکم در لوس کلم رگ 2 ۰

 - نجی دق ذا باراک اھ انکے ال او یک اگهی ار وکی سات 7
 کش ادرک کات تب ثا دو ۱

 ۱ نک اف مچ ےک دم

 ۱ ۔یگھ تا اب موم وا

 ۹ ۱ سه

 مس وا ا ۳ ِ

 هر
 1 07 ۱ تر

 ِ وت 2 تو 7 1 7 یک ِ -
 . لیپ بولر لب ۳ از [ رم



 ۱ سر بنت مد و نانا ان رایت ۱ :

 بر س یبا کیک کشی انک قات رر ںیم ان موم

 لس شورا تاب چرب اسمان خرم زا
 و ا ۹ کش رک 3 ے ار رهام ۱

 م تفت ما اب تررف ا ۱

 فر یدام ی و 27 ےک وو
 کا ۔ ترک مانا ود ۱ لات مه یر ۰
 راج سور وز 2ک مسا ۱ روز و اک بس ادو . ۲

 وک سز اےک نیک یک ا یر را ےس نا ستار

 ۰۰ وتو

 لاړو هو رو ار گام

 ترت تم ۱

 ۔ ےہ لور ےس ترصت ایک وسا

 یا یگ 1 انڈر ٹلا ےس تم رم اف ار اد پ کی ۱

 کرا دوخ رکا پیت یر یک سا ۱

 زچ رب جبار ار ےب ٹا ےس فا ا ےک تای

 ید اب ےس ین اس | موٹر نو یم گی: داس
 7 ۔ ںید ین ےک ۱

 و اظ وج



. ۸۸ 

 ی ورک ٰ زا کے کر سیف "0ك
 اب ےہ سی سیا رای مان کوک مارا
 ۱ : ےک ںی 4 تریو ورم ال یی جس طا رر ےک یھب ۱

 ۱ طظ نادر مطهر نر ساب نو ےک تام فرم ا اس ۰.
 جج ےہ یا ہد گہ نران ےک تب تاو رک

 اکو و تالا ہم ا تا رز بک را ۲

 ۱ 0 و ۵ سرا ل 1 7 1 طب 7 ار ۳ تر 5 ۱

 ۱ رم ات رفتی سس روت رسد 5

 ۳ 2 کت تارام ون و رک کرد ت کن آه ساعت

ت 2 7 ہو
 نو

 اپ لکه 1 212



۸۹ ۱ 

 دس فرم ھا تام مکس م املا اب مہ رب رھا نان یک
 روا لم ا صاخ ےل ےک پسر کف یورم ےس خر ناخن سارا
 روا | سرم بکند دام شل ے كاا شر یں فاز

 نا یر تع شرک لواد نام ںیم ین معاق شکار ےس رو
 ۳3 ل و سم لک ان مت از ری 'تارئاد)یاف ےس تے ید ادا

 روش درو نا ےس ینا ار تو ها ۱
 کرمی وکو ےب لق ےک ں وہ کتو اہ لک
 ر ل# لاک تر ست ۳

 مار ALK < و گول بہر فا یی لوڈ رد اں ہیک لوک / ےک

 ا کر لوھ ہژل اسو باور لغو ین امر وا سا او بکر

 انشا دابز ےس سنا بہی یت اک مم یار ےئاج

 ۱ ۱ 4 ےک هلج رن 4

 سے ترس کے ا هر ارس لب مز اک لعن اوٹ سسر 12
 پت تری نب رت نی سر ها سو

 ۔ےا کردن لزم س ےک لبس و روا ےس :

 الا نشو اتو تذکر ام ۱
 ٠ قس لپ تئاط لرکوک “نواز کتب رابراب یر مے کھ

 رج کت طف س اوفر وارا تسر اسار کے اک یس ھا کم

 ا یکم ںیم ھم کن تما سب ہو ےسار وک سیم .تبابار لم

 9۳ ۱ ٠



 نس يا تیر سچ 3

 RAD :ڑ و ر روا ےس ات ہک ت رر کن ذ الف الخ کہ یو وہا 1

 بن کج تو کور را او

 ۱ ہہ امر دہ 5 ال توا ةتسِل دی نو ٰ

 ۱ ې ےہ 2 قرص و 7 نا لبشر ے ین

 ٤ نزد را اک ت اب و ی تلقم رول لطم لب 7 وہ

 ۱ ہا ۶ یا گا سس ات ناتو س ارب
 کک ۱ 7 ی یداجر زئاط 7

E.۱ اپ ۳ 7 ر لیزر نیب  
 اوب ما ار باکس لب لک ۱

 | بم اپ مزار ئاد رپ ےک ارگ 5

 لذا یا دید عا دا ام امام زیاد ےس 5
 ٠ "ےن 1 جان ےک شورا فاز و پاسا ےک نا و کی یر 1

 ۰ ابا ترا نٹ سیرت اک کک لوک کیپ یندفزادو ےس ۲

 : اور وا تار ی ناک وق بدون ئاوخ کرو ےہ کر 1 ۰
 هر گرو وواو لو یخ ی دی ورق باس کیم ۱

 اتو نا و ۱ لر



 ۱ . يد e از

 یکی سسر هو س ہو کے رب تتقرب ےس ناز ما

 ليو نیک ل اموی تب يا ساره او ر
 ۱ توام و تلخ ےک ا وتم زا ردا ل او ع اوم و ےک ا وگو

 هم اب سا ےک تای روا ےک تایر اکو اردا ک

 یک نہ اواري یکی ییک ار کل سست وا ناشی ۱

 نیم وب یا وکن ران وا هست لی رض تور

 e رر لشکر ایکن ایر ےس ار انڈا اکے الم ےک ۱

 یار بارم تیبا ی هرکی فن دار هریک ۱

 ے تار و شم امن آص لو ور ےک لوٹی رو ۱ے امھکےس شرک ۱

 کا ار تب مارو ادا 7 ا در رول اروا ےیل اس نرل

 ۔ ےس ورک لگ

 یر نمک کنز یک ر یک یکن اسان قراوفدوخ ناک روح
 د ارور شیت رنو ور روا ار ارم ےس ور
 رکے س یکرکت با اب وک کرا ےک رہتا ےسز رب ےس رر ہو یس بی ذ

 2 سوم ےک اشور رکا و یس نوا او اک هک و

 الاب ےس لمس سا وے ےک رشد د مگر وان ناف مکس

 ات تما یکی و تگ تر نر لار

 طمخاک ےن وم ورم لا باس ارج رہ ےک le یس سم ۱

 ےس دابر تا گن روا ےس نره ےک و اف نيم کر ۱

 ۹ھ



۱ ۹ٍ 

 ہالی ما ا تے تے یت ان نر بل اقروا رگ دا

 اوت حرط یر ون قو یر ایہ ےک نو لار

 ۱ رانا ےک جانو ام تایر رک کر ریت امر کنیت یک نسیم :

 ۱ رگ دی و نا 4 نا
 تمل مع چرم 2ل اک طب کر ار راج ترد رد یک ۳ جس فی

 ۱ ۱ دی ۳ عن سو

 ۱ iio مدرن 8

 ررر( یا کت زعم از ما نھ مه حس لاوس ےک کم

 لاکر ایام ۲یک ناروا اکر ا انا: لاب نشین نم
 ۱ کتری نر رش توا یی دن 7

 معتقد نک ہا تب هر و
 ربا قرار ہر ف کک آه شرف ریا ہک د
 ۱ ری (سو نم رکے ای ان اغا یا یا اور و ی

 ۱ رک ترقی ےک هوس ےس انس ارپ اکے ہیڈ 4

 ٤ موج نم بیول ےب 4

 8 ج۷00 اکیس نم ےس قر اون
 ںی اد ترک |" اب س7ل از را ےک
 حرفم رک تمق آلا
 ۳ ےس لاو ےک تس ابی سر

 ۵ "چا ا



1۳ 

 ےہ ام ٹو ن ےس "اب ۸ ۳ ںی

 و رس سم سا ٥ک اک لا ابن کر ےس و

 ٠ نرو جا اڑ من کد رر یگ قرارخس نا ۱
 هر درد E لب فو کت
 ۔ لو بس شب خر رار کس

 ےک تاد یادرد سراسر 1 را | یاد ووو اک قرا

 ساکن کیش کپ نیٹو اکر وک تار ےس ببسا رت
 ادرک زیر را ےب مای کر رب وف اج اب
 سیا وت ےس کام ںیم ننس ار هل رششر وک اترا کب ہک تام

 ۔ بت ہ ہلکے یک بک لام مکے ہا ساده سب

 £1 تونیک رمش ات توش جن یک او

 تاو یوم عب ب رر اذ | کد تیر و ایکن دم
 ںی گنج ےس ں وااو اب نا قو ابی انا پس

 یب | ارو ےس وہم مسموم لوک اےک ی ا ناب رک

 ارو وے امر یوسف بر ریہ ققلا یے ٹپس ےب ىا ر

 ےیل کس برو اے ےۓنڑود سل الد ےرامحر لاک شو لرش

 ۱ 7-0 ےن ےک وع رس حج

 بارک سرما لاک وس ' نرم رش ےس سر فو

 بیا کس اک کت روع یل یم سم مرا اسلاو لا 1
۹٤ 



 و جد 5 ۳

 ۱ - لس تب ور ےک اضف تیم راع ۱ 2 LI اب نا ۱

 رشا تاور کوک ناسا ارم ےلاز

 "ے٦ او وپ اسرارو اکیا ار نر مي ار رت اکرم سار ھم کٹ طر

E AEابا یداذ لیان ےس تم اولا نزاع اه نا 7 ۱  Lk 
 ےک تو 4 ۳ و ےک و

 ا . 4 ٌ ۱ تے ےک یر

 تر ۳ دم : ی يزد
 و a نب 77 دات ی |تفو تا تب



 4ھ

 ءو 2 ت راغی ےس یزی کا1 اا تک

 ۱ ےہ لام یال ںیم انکا آر وا ابر اح اک ا رد

 ےس بسم ئی شمیم کار ۔ ںی اسب نراوخ ئ اڈر یاس
 ےک ا اکر اط تہ امر و ب مزار رد ی ۱

 ول تیز ساط لاس سل ترم ھو

 ۔ ےس انکے وہ وذ رن وکرم

 ار ےک س ا کے سی تی کد 5

 تل ور یا وک لارو تمنا برس ر ا وا برم سامر ایا لاق مزا 21

 ۔ںیہ داد بتی مع
 ےل ےک لم آف دم تر یک عل یر مر سپ

 ےس لاکا ایکس س اوت ورکی ور بی رفات 4

 شم یو ایر ات دادو کت اپ پا اک

 هک نیو هک ررر علطا کپ ترش لر ملامت ےک
 شرر

 رسوم ی یھی نا یک ئس 7 ایک مل پ ایما یک ا

 س ےک تسورارآر وا ٹررم روش مے

 رکن ولاو فسا ےک ٹا روش پای ان ام اکی او ۱
 لک آن ار یک ا نم یک تسر ر روا "ولو واسال

 او مم کا نو ےل نر کو« روا« وتو وو اس یس مارک
۱ 9۹ 



 کاج

 سی بت یھ نا بارش هستم ارو ے مس

 ال نانا عرف یب ے نم یس ناسا هد ارلوار وا تہی ام
 ۱ اکرم ریو ران ارس تاب [داروا یدوکررک ٹل

 داخل مکتب امن کان آر شمال نمک تار
 داپ درب ناز 0 “قرا | ےئا سی ام رکے
 ۱ ای کی د 1 ضمن دارا شب ےک تقادص ا ن س

 ۱ ٹا ٹا قار اک تا ترا یب رکے الاد ےل قو ہد اب

 ایک رکی کم ںوہ ےہ ۸ کیس رو کھر کن نہ لر نا او

 ۱ تر هو در تا ای ہک س نکل تاص ۱

 ریس یاد یاد 1 روت وز نل

 ۱ ےس رک
 ۱ ہنس بن 7 ےڑپ یا ےک قا شی 2

 ۳ لو ی ا es رسو کام

eےس اسف  eمرا و ار وا  

 و را بکن فسا ندیم
 3 ادا تل نس ہہ رووا ت لود للو ارج جا رخ

 ےس fp یس نٹ قمی ور یا ۱

 ۷ ےن ا

 اگ 7 ا دا اک وی م 7 هیات کر ۳



(2 

 ۱ کرم نایت سر ظن نشان بسا ےتہا یکے او ےک 4 ات ئامٹگ

 کر شک ماس جم باز رک دم کس یھ

 لقب تم یا ایل بولا مامور ی ی همت

 ام تا | تماما للا f قراوخر ا 71
 منا هادا نا ات ام داشرا باک ےس ی درت اصرار ۱

 ہک یہ قو یل اوم ۸ ار قیدی ںاہ سویا مک ئارو
 « یاس کے یب ںی ییا ےک یک يک ۱

 لورو رکو بارام SAT نر یر ںی دے ر

 ےکر کی کو رسا کف دم ےن قنوت ھم عا اھ نکلے یک و ۱
 بر تاداع قرار تشکر خر لا

 سامی سنا ےل ترا یل یک کی مکس و مع آ
 كرب کن انا کا ده زبان زار ورا تر

 ےل ساد یب ابا تارز ےک 72 کیم 1

 زا رضا علم یاں ا ياپ ی کوب سی سو

 یس اھ اسکین انا کل ضرب ےس اں یت کیس ی1
 شابا ی سا۶ ےہ سیر ای کر ںی ا لیتے ید ن
 سر اور ہک رپ ج ی تد فر هفت و اڑا رک

 7 نبی شب کیا اا ارم حرط سکہ نما یا ےس

 لا حر ساوک امو سیم درصاب ترآ ساک لا
۱ ۱ ۳ 



A 

 روپ كا ناب, وع

 بج نکا یاد روط مروان کلید اک نی مل 2

 . رر ےس میت نم قر اوم ا مل مرگ اسا

 رخ روا ورک رٹ طی سر ےن ساوا ےل تر
 قم هرو وک "سی الا 7 ئ 0س کمک ےس

 ی یک ا ےس IAT سبب شاپ ید

 : رو ماچ سس وکار لو ۱

 اشا اشار یل ےک روو کس ناب یم" ن نر ر رم 7 ممے یس يا

 ٠ ۱ ےک ر اھت ےک اک کرا راب ےک رسم ۱

 کیش لوس که قلت رب پج زور ر ع ی

 راز زم السر ر صح ںرو ا ےک کین تو ماس ۱

 1 “٠ نیلا رار طاس” کا نی ا

 ` ي رز الم موکت اپ ناروا ےک تنا ڑ کی سرک
 7 کک ابا ےل تلخ مرا جی ےل ہا

 رۋ IE EEL ۲ 0ک

 0 ته تک 5س

 | انجل کر شیوا سس ی 0ك

 ۱7 0 و ٢ شا ًَ ٣۶)



۱ ۹. 

 دیر 1 اب يا ےس چپ نوکیا تر

 ۔ںیہ ےن یم بيت ترم 1
 ۱ 1 ہیرا ےل کو کت ۱

 لا کی کت رج تاب یم متر شرر یہی و

 یر ے انت را فو بار و تر رم ۱

 ۔ یے ہی آس تاتو تاب غم ل

 هستید اگل ا شیوا ا ےیل شواز اب اھچکو ےیل پآ
 کس ا ییہ اھو نم ےس ےساشا ےس روا تای ٹن

 ی ےس اک * رم ماند ۳7 من مو یک

 با نو عابر مش ا اشرب کم تول رب

 ارے سپر رٹ قعر اسا کک کی پک نیک
 ہاری ا نیا تالاھ ےک نشو روا لور ہرا ےس تیر گرما

 1 تام نا ی کسی ےک تالاب فو بی

 ۔ ےس لو لا بلا رثب "ا ٹری

 هاب ںیہن ترعف فام ور الو کند اوم ںیم پت بک ۱

 2 "رم افسر اکت وین" رپ 4 سرچ شرب اتر
 1 نا ںی ل همش شا 7

 2 ات سس لود ےن ہا سال لپ ار
 ےک کے ترف ےس ادا کت ناش لا ا و یکے یک



۳ 

 در کد 00

 سے برم ید رش ی كا را ضا ےہ ےس

 ریش ظر زبؤاتر 2 5 ۱ ۱

 راو رشوت تے د ےہ

 نام ےس تم فوم | رژ ثمر لودر روزا 7: 1

 3 کر e ایک ےرڑا بندر لک روا

 رنج ۲

 9 دم پا

 ۱ لاک وچ اف 7 یف 7

 ۱ رفع لپ باغ عرش ابن زر 7 هام

 تعا

 ٠ “نامے پتو ےن ہل یا کک

 ےررپ سا هی بار تاجر قاپ

 ےک E تاج ٹپ

 ۱ لگد سو ۷ پک تالاپ ےک و ۱ ٰ ۱

Ll 8تا شش ےک میر یم ال اوس هراز س لاپ ٭ےۓیر  

 ےک ل را یر ۳ ےس اھ دبیری اس شیوا تس اس
 زا ما توس روتر ۱

 توب یں او ,e بج تاو E رک ےس وپ ےہ ےب 0 ۲

 رش اا او لا 9 نادار اروا یش اوہ هرکی 1
 ا ۱



f ۱۱  

 دا هر اب کریس هرم قو نهم 1

 ۱ هه تے وو
 مک د کا آل اعاک تر ےک ہڑا سا ےک “لاک *

 اک ا ا ےس نر ارزو اے روم را رار راسب انآ عرواط زم اکرم

 ار انکل ت شورا آاہ الع عد لا ام اک

 ما امور رہ اس تب تاد ا بورعرزوا

 ی تب ین وک ردا تانا 22.7 مک

 اص "یا ز رےہ نت ار رب اطخ/تاصلا ین

 و نی تام ضرب سورن ری ۱

 مو ےئرک تلالدرپ 1 رر هر و و شک ث تاإژ مر وا س ؛هرژرا روس

 سس" لیا تیرا ای “یم ںیم ام یولضا رب

 مرتکب ادم شف سرا دم ےس ابا یک شاو ۳7 ۱
 سش تن
 رم نو کہنا یتا راسا 2

 پک 2 2 کک از ےک کی کا
 ہر 0 ا هترواد هک بزم ے ان یی شرم سا

 : ےہ ماس ا اکی میپ داد کز كا ےک

 ےس کک تاج اشرف سکے او ارور ناریل او فام ےب ید

 تو نکس ےس رکاب نیس اپ گاہے شوک
۵ 



 جن ۲

 ۱ و ٦ و ا رہا بم 07 خس

 ۔ یی هد ل کر امان ١با اکا ۱

 ۱ ۲ ضر قرون ئاقتو روش کیسا ہک کا

 u E واب اد است بک اکے را ےس کلاس و

 شید یا تبس یک رز
 ۱ 5 ر

 ا ا ےک یورک رعایت ےس نا
 ۱ ےن{ قرون یکم ٣ قو ےک کل تستقل کلا پا

 ٦ هم پچ بو تلخ ایڈ ےک رسو رک روا

 کرک ےہ ا ےس و دز فکر ۱

 5 ۲ و مکی کے طول سبا کیم ترذف نیفا هرکسی چی

 نشت لاد ےک یوم س م ےس ایک د 7

 و 7 ء سک ۷ ںی ت باپ اکا اوا ےل سا رک

 اک ے ا ٹواع نام” 03 ہار ترش اکو رک ۱

 ےس ری ہوا ےک نا | راک نر طقووم تای زوا تیر

 ترا را( 722 قد تم م یی ےہ ار ۱

 1 7 ےک تے ںیٹیدآ انے

 ۱ راویښ بش ےس نرس سین ےیا ناضلرہ ست

 تیس ا و ںی لمار نی توام کراس ترازو إ ۱

rرا ںی اد ںی توام لا زن گن 75 ےہ  
 یی ِ



 اف ۱ ۹

 رام رکن ی لا ترف یک آر وا سا گل
 لبه هدر و با لیپ ہ توام هوا: تن لکه سا

 ۱ 7 اوز وا راے مر کک کس رم ںیم

 زوم ۸۷فٹ ران روا تر یا اف, اترک مکر وا ار اباپ رک

 209 لو و روم الو نکلا ہک ےس سرا اب سیا ل یک یکے رک
 ۱ مرا سرم ا زط تو ےک ترزؤایروا

 7 طظ و رار تراک می

 ی مرا 7 کیرؤا اا ے تسرد ا ۶ 1
 زر ایک کے سایر نانا نکن

 از زن رام اک ا کس لکیر ریز کس( را[
 ۹ یک کنان ےس ےک ڈرو مر توق

 سیر این نانا ےیل یر مادی ےس لر ںیم

 ۱ ۸4 ارزو لو ہی ا | ع رس هل طن راش س تب ۱

 لایت دلا شب نان زر اتو سا کے ا کم لب

 وز ۱ هک ات ل 00 خرز مروا
 ۱ ۱ گر پس ۱

 ۳ تکست ےہ مر پہ نا

 مو اور 90 ور ۱
 ےل ز کم ایس عن شی ےک شعب ہد گیم اض ااکف صنم

3 >[ 
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 ۰ اسی ارے دم کر ہا ریا
 رص یس سکوت ےک ول ٰیلگروا پزضمو ےک

 ۱ ده طلاسو و باما تره تسد ا 7 مارک روتا رو 2

 لڑکے اتکا ای ولد کر ےک ڈوب اتار واک

 لب الو نرم وم لاو اچ نحر گشاد اسلم
 یس گے اس سار دم 1 تیر روز 1 2 ( لا اسمش هم

 ۱ ۱ ےگ ار کر یر ۰

 مع ران تیک او ۱

 ۱ از و رد ران ںیم ںیم تو کاری ۱

 تم عمر رہ ےک بیس ندب را ::ب از 7

 ےہ را گالری
 1 ۲ ۱ ہو وس ۱

 ۱ ۳ رر ۱ ایک یک توام رخ 5

 : تک بیو اف کد تام کک دل اےک 9

 5 ر توا اوت تم شور

 1۷ 7 زی
 ےس و تعداد ٦

 E A i ےس ۱



3 ۱ ۵ ۱ ۱ 

 بمب ال تد اد انب بس ےک بسا روا تراع کار اپ
 ۳ + ما ۶ ِ ٤

 اب کی پس ا ترقی دهم انار بس اراس اک ایسا
 2 1 ھ 3
 ا ڈا اب اب نشا یکم کلم باس ار ٹر ےس ساروا ےہ لر

 ۱ 8 . ےگ ل ا سوٹ رکن لو ےک ترت

 رام تام
 7 ناس ا کت واع روا تررق ےس توام صا یر

 تلاش رکا ی اب یک اب روا کیا تو
 ۱ ۱ -ب تور یسک توا

 سام فوم تو اع ېر ۱ ماع ورس ت واع عار

 ل امسا اکسس ٹ واع ہو و رم یر ع ویسے اغ توا
 رسا ےس انا یش تانا چر اکا عدی تارو تاک
 ۱ یا سج سام ان لاج اک ئی تی گہ ہو دوام تام “لانا

 دادم وا علا مع رخ من اہک تی میک کی ال

 نم بس ہن تم ےس آکر ےک الو لعنت نام اگر ام ےس
 تیس سا وہ یگ
 باجی س تتر اے بیرت اد اک یتا

۱ 0 



 / هی کس سو ضا پھ اے

 ناف ےل ےک نو قا ۳

 E ےہ ها ری و ۱

 گن یا تد ےک تر ےک ھچک
 ےہ اف ےک زرد ورفع یم دیر توان ران کسی ۱

 اھت تم زتض سا 77 گن ۱

 سراب دن اس کر دم اہ با کا اگل اگ ترس
 : سک ڈی ھر ور اکو اور واب

 ۔ اب سان اغ ےک اف توامرگر م تیر صور 1

۳ 

 تارا ت هی اف اکو یت ے ا ۱
 7 تراو ام کس ایگ کر دا اکا اپس واس لعاب دور
 ٠ سک ڈرو را سنا بجرک جز و تک نم

 ےس نی انک ال ٹال یر مور نون ےس ا اول ےس کوم اما 4

 ےرکد کت بروس ۽ ہی فن کے یمن 11
۳۹ : 

 نوک ی راس رن یک رز لو
 ورا لف ےس تیک اڑی ےس ازکم ام ےس ےب لت شاو وک

 ماهر سان یہا ار کےس یی اف اک

 ےک رازی اگه وا 7 ته یک ےس ےک وج ۱

 4 اےک کسر کے کہ وص نر ا ےس ا 22 کوو ےک رش او

 رہ قع اباعر ؛ ماب بقا باعاز الو تر ا

 تھی مہ سک
 ات ۳

 ۳ ۳ ۱ ٠



4 ۱ 

 تو ال: ےہ اڑ الڈالرب ےس اب + ےس در 73

 لک. لو ر روا ملت یو[ لوما میم تلخ بیبر ۲
 ۱ کا ار ياد ےک انکی رداسع و و و ےس کے یم ٹی امر ۱

 یو و ےس ای انام حف تان درک صا صا ا
 مد تا ا ماع ںیم آر ر ص یس ا ےہ ازم یس

 ٹاس ارو زم تو ان ارے ام هک فو یل ا ہار

 سا - بز لار انم وک ب ےک ےک ترار

 ښا ام کت راف وزو کلوب 7 بر سا ۔

 ےک ی زر را لم
 پت یم تسافس یب تال

 ۳ 7 70 نابینا رد ںاہ اج گاز
 حر اکے پارک وعد ےس نا یار وان و فک

 مد کن رک ید ےس یخ نی تاب کب س یر یا ۱

 7 ا لم سز مالک تیار ال اکہ الاب ےس توام ےس

 ٠لا رک رات ا وا رد اک تے کرک ہر ظل ق نوک
 ت7 هز ی

 تے بر ضرر کے کرا

 دے یم

 روا لحنا شمال اے ان بس لا اض ضا ۱



 اد

 ها تی شیت انا ںودنہ

 یک نیر یم نک
 تو ےس اب اکا چاک

 راکت ےئای نا 7 لر
 ۱ 1 لت یی ک ٹیپ

  7٤٦و 2 2 ۱
 ا کو لا مات داک ار سکا یک یم ہاکی کلر ہن

 ۱ ری نی هاب ناف ید ےس دی شم تحرک, ۷

 یل ۔ںیزام لو ےس لا ےب کک سلاح رب وق وقل يرل

 ِ بایسانا اوسو ي نوبت بدا ےہ لن ا سان بیا

TSسوپ  
olا  

 7 7 ںی رہ 2 یز نشا لو رک تم 8

ل نا ےب ےس قوم مر رر انس اتو
 ٰ ۳ ی

 ی يا تن وہی



: 1-4 

 الو ےک شاہد ام بک ہہ بام 1 اروا طب اه

 ین ار ۳ ا رکاب و لیکو 7 ک

 رب شر رک یم کک عا تشیع یٹروا ےس کرک

 هر تر ھو در ترو یب
 نرم زن( تک امت وا توس ۲ درک راجن کیل ےس ۱

 2 می ےک وعر رکن یش الم ںی گیرم یر اب ےہ لم

 صاغ امیر ہر قمر ع ان اپ تقی ا سم ےتا کسب 2

 العلو تابلو را آ کر طور کلاسیکی یدک

 داسو وگو یاد تر نا یک رگ اب ۱

 7 رم طلا وا هرم وک ین یکے یک نیک رم

 سس ےل لک تارت حرم یک ما رکی ٹوک
 ےس ےس سلاد ا کا ےس اد ارکان 7

 سلب سا روت ےس یم لان ار کر وا هشاعابد 7

 2 اے لوس ی هارد رو ریس ارض رگ ی ۱
 بتا سارا طا ی سون واں یر سی تر اب

 ۔ بتا بو لا ےہ نون ٹک کس

 ے0 تل ما حل نت ناو

 مین وَ پو ون هجا نو وا

 ایا تک قو ات الخ
۱۳ ۱ 

- 



 اس

 7 ٦ هاتی دی 937 وا

  قعوییرب یون نورا ن اقرت زا ار
 ۳ و بیک 5

 ۱ ته دو یک ۱

 ٠ قو ایاپ تر سر يك ۱

 ۱ نیر 2 رخ یکے عن لہ سراب ھل ا رک ال

 ۱ یکم یم تر ےک اوز ٹا لوک را نوری
 ۱ کاسه لاک ۳ ۱

EL۱ 7 ررازکال ماس تبار شا  

 را امر نئ سا 17 وم ہری 1 نوک زلف زر نس ےب

 ۱ ور بز نم ناب
 به و ی کش عرس ام ت8

 ا ی ںی ا ڈس لشکر ٠
 ۱ رہا ڑی وطن ےہ یی ےس لم های
 ۱ ج تارام کو ایر ئل لب نیما 1

 ۹ های انا اک روم

 نو مسلم پچ تر و ا 7
 7 راس ول و ۱ e ےک

3 

 + یی

3 ۳ 



 ۱۱ ا

 رد ناروا ۳2/1 سرم مس اع سرم یش ہو روا ۱
 ۱ ہو وو و کو ۳

 لی ام ںیہ ماس شی کے را یک ین کتے میم و تب

 + نقل ا نح ناوک نآامإ و نلت نما ٠
۱ ۳ ۳ - 

 ( مای ےگولاڈ میر
O ۳هه و 4  

 یا سیا بجا رک برف سی یوم کم
 1 ھر و و ق »هم دن را

 گے اکہ است هو رو یک ار روا ںی
 هو لر دلم رسا رم (یس وم ی هیشت کنار

 ۱ 2 مر لرک کر و وف سوپ حاسرو شل یھب وو رکا گلم

 یر بک یخ اسار ی سوم تیزوح ہک بسا ف اک س
 ¥ ج۳ ی 72 1

 ےک یر اط ےک ناروا ا اکا مم اکرم 4 1 اکی راف ںرکرر ۱ رم
 رب و ۰ : ۱ مم ۱

 تو رک کو تروص یکل راس ہک امایک ؟ یک تانک مے ایس

 ہت و لوکس لرو روا لوکل نا رار تیمی مسالک یس
 ور ییہ اک ن ر اوخ لا ےک تی وک سا مکتب ج اص رطح اف اوہ

 ن الہ سآ ارج اک اکر املا اد حرم اب. ےک ےک کہ رم

 ےک ج وخ کک ارم یل و ےن نا صل او ره
 ۱ دکل مباح

 | سز رے سس وک ر ۱

 نل لا عدل تاج لایا تخم ال
 ) ا ںامنا ڈر اشا ل یر رو تس رس (

.0 ۵ 



 ۱ تم یل اڈ یش ےن دارس ےک نرخ هم یر سودی
 ل نادر انفو یشن رپ 1 مر رکاب از رسک

 ۱ رگ ا ری رز کات فوخر ذو رود با 7 2

 تر قروا تقاط لوک اسے کت. دسلام یک
 ۱ وم تپ کاک ن تعالی زاب ہر اکا نا ںیہ

 ۱ تہ ںیہ تو ےلہزوا تبع

 ۱ باش ۱
 دو تا ۓئح ۷

 ۱ ۱۷2 ست ۱ 7

 ۱ طب اذا 5 J1 f اھ امن ات لر

 ۱ ا آی کہ کشی واٹ ید آروم هو روا

Eu ane ar 
1 ay 

 ا ق زا لاڈامع ایا ےس زا یومیہ ےک س ا
 تمنا ڈ۷ وا رم کار یب نیا لوکس اس
 : فارس روا هل سر اقا ےہ بس هو ےس
 تیس ےس نر ۔ںیژ ےکال نا اعلم راگ ورم ےس ورا

 اب تر بار 4 ;ps زر ۱
 و 1 ۱



. ۳ 

 ته )اه ی ا5 ناک تا [انصقاق

 ۳ امکان اف اکیا اگ ۱
 ۵ یف 1 را یا <

 ٹرم گ و یر وت ساز فرم ہر ۱

 ےینا 7 می ےسا راز (هژود مچ رنک ۱ 5 ۹

 راس رکاب ناب اپ ماگ وب (ترب لور

 همش رقم وز اف تاسرگن تارا واخ
 ۔( ےس ال او نیر یاب مہک وان ےس بس صاروا اکی نیٹ یز

 ۱ وک لام کن اندر ديد تا تایآی گو ۱
 ی

Eرا د رم مخ مهسا اتو ااو  

 ۵اولعواملظ و

 ےس یدابڑروا ےس تب ت0۲ ۶۷۶۳+ص
 مات لنا نشا ارگ کل رکن ولد ےہ نہ نام ۱

 »لپ هر سرم یر ترص ےب لوک رکفدرح

 نر توت کر کز مال وه ن آ ام تعدل
 مہ ےس و

 ہ اسم نوخرش اب نکا ؟ ریاض ریاصب

 اکر 2 دور ےک ن او ناسا تا مکس ا سام بور

 فروم جیب ےھت سم برو ارا لس سکس
 (ے مگس دیو ےک یاد.

 جا یت ےب صا تربط کا رحم
:- 



 یہ لاک

 دل افسر 2-021 ےس
 یا زر ےہ ات تیں یب ںی کی اکی ود سٹ
 تاب مافی رکے گم ںی مارا ایر زور تراس
 ۱ ےہ تمام رو ہ رک ربا تارا ٹاسک ےن یب

  ہلا ےس یا باش سکا ص عاری ۔ ےس بم ع انا یی

 ۱ : ۔ںیہل سی وکی
 ۱ ر لس کش قو اد رسم 7۲

IIISےہ اش ل گرا که اکی سکی روا چ  _ 

 نران ےک ت واع ۷ یی ار اکے قارچ ےس ناروا ون ۱

 دام پدیا ے ےل لاک روا کوہ
 2 ہر ےک م کے بناب ال تو بام کتیا

 رب ا ٹا انا ترق قرار ےس قد
 Cy جناب تب ما ےک کر

 ۱ و تالا نک کر بلور تراب قل یل
 و ۶ مود ر تد اشا یسک E فا روایت اک

 سارے کو تاواخ قران یار ارم کرک یاب وک ہم
 رن 1 اپ تال ی oS جام سر راق 5



 اره ۶

 تن اد تجربات طے مز سس 1
 بلا ام اکا نک روا مز تیروی رت د

 آو ےس سالہا م اک یل ےک شام رک ی شار کے ام

 مصلی یتیم سا انا بابا | ںی دا٢ یوتاب
 ترم سفیر ناک ل گد ورتو زارا

 ۔ وم ںیہن
 ۱ رس مصر تب یک عر

 کت! سا یید شا ےک اہ ےئد انکا اب پس سا ےس وات ا سا

 یا نر ےس سی ےک اہک نکے ۱

 لی کو اب کت ا یر تم سکوکس شرکت ا یا فو ۱

 "نفع ل تیرا سعد ین طاس یب نیل ین یف وک
 تا کے وگو یا ر ااو نکن و ین بج انو اشوک وا

 رہ دش رک اشا ی ع ےس یک ہہ نفوس شنا ڈا یکن اطل
 ےس رانا کی شرم ےڑ کت تز نما یب سر یی کیک
 ےک لا سما هو اکران روا اااردر کرامت اکیا

 حرط یم و امد تب نم ےل تو یر سا یر
 روا ےس ارم ےک یتشرشو روا توام کین نکے اھ یب ےس اک ں وع

 یر و اےس * ےس نیو تر وا روز ما رم وک وا

 ۱ اب کر فدک تابع ۱
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 ۱ جس ۱

 ا ۔ےہ لاج یکی حرصت کر کش ےب یکے عد اب

 تیس اک امت اتم حر فی
 7 ہیلع ےس باس ار روا ےس نادات وامروا تم اب رب ہور <

 کا تا قهر یے ر اقا ےس تک اس و ۱

 ۳۲ أ ت ى تروا ترب و رد کسب ج تال نخ قیردا

 كف گدا اپن ورک یر زہ 2 روان ت ارم 2 ر ےراا ابد سم

 e : ےہ ری کیو

 ا یک و2 اس مارک ۵۰ ۳

 ۳۳ رباط هل ےس یرامروا ستم قمل تن یخ ےک +7 ےس ی

 مکاتب یی نایاب ار و و کی نریم روا تک س

 ےن تہ ار را 1 اس و شام او ت ااش تاداع رام

 تراس نایک نزاع ارد تس اروا ٹ مارک

 هاو تادا قرار Tart تک جا عادنسا یابد یوم ۳9 ۱

 ےس ھا ےک یا بکر وا ما تا لاک یس اگ ۱

 - رب ترش اش ےس قرمز ا ر وص یک راوی ےک یب تہہ رپ اخن :

 1 راک ا ت تلامآرگے مس تاک 5

 7 يه املا لو کی ار وا و رلوم ناف طلاب ا رکن رز اک -

 ۲ زود بر وط شد تک تر رب لای ےس سورنا

 ۳ ہیک ےس ںی نب رے ا تک کل رک تک



lé 

 روت باب روا نوش لرد اوس

 تھ 2 لت والو کے رر اتن تاتو مر

 ۱ - ںژ تک ۱

 ا ا وا ل عابم ۱ 'اداغ قراطمر لیا کش

 کو وکو کر م ےک نیم سیہ قاب ایذا تاک و لو یا سپ 5

 اس واع ناطر عر ما قر اور توغر ےس سا سرکش نوک سم

 » وا“ عار اہ نادر تن کا ادرار ۱
 ے ٹال رس رک لا ارم سس ارد ےس ین نام تصل "

 برش هرم ۳ “Ji ےس 24 سارق که تا سرکل و لو

 رٹ رد ےک مار ستی ام
 . جنرال و ردیئاو۔ ےس یکر روکے ھم خار سا کارڈ

 هاب ارد و اح ایر ال ۱

 1 بجا ال اب لطابلا ار

 نریم بس تام نحو لحن و

 لا ےھت
 نگر هبات

 ۱۳ رم

۳ 
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 ى۳٣

 ری
 2# لا کریس (ء۱۹ بحر هر 4 متعال ام ملال 2

 تا مرا ابی ایام یکن ایٹ ا یم وت ا ۱
 یی سلام لر تی یک نوش

 ۱ رر کیا پوز وا ےک وہم ران ےس ولد ملواعل اراد ؛ ےگ ےہ ںی لود ۳ 3

 لا یو ی ن اتکا ام ۔ےہر لوم ںیم سنو سرو یک زدم یت
 ناف یالسار و اروتسر یار پل ناف ما تی ایا
 زا رم تر ےسر رک شن رقم کارا لس ہی اٹل ےس

 یر ی لی فکر اس اسے شید نفرات و ۱

 و لود ) نفس رو اما جی رشت ی یر لم
 نیز ۔ ےہ تک ام ایکو زارنا اک f 11 رر گو عار ےک ا ےک

 یمن رب یک تر عوض تل اس
 تبخیر اسر ےئل ہود افا رم ۔ ےس ٹپ یم تب یکم أ
 « ن آنا قرار ا "روا « نما IL ںولاشر روا هر سال

 رک شی سا تاسع او قر کے یبپما د ےس ایک ابد رک نا | یکایک

 ۱ ۳. گرا نو ب

 جت نما ٰ

 کر هاب 2
۳۵ 

 سیم جے



 اپ ۱ ۱ »| تب

 "۵ 2س 7 “0ک
 وک جوہر ۱

 ۱ 20 | رخ یک کل "نو :
tN 7 ۱ r ۱7  

 ۱ م شکر یوزر: 7 زە ارت
 ۳۱ رم از تور وا: صاف توت ۳٢ تی توام لر”

 ۵ سیما اردا نر ۵ ٠ 0 نر ا

 ۳ ناتن اک ار دا این | اھ اتوا توا
 AT ایا ملو یک دوا لو رت

 Ar ناف رک 1 j ےہ . ے توا اٹ

 وک اپ ٢إ ̀ سان ا کما گراف
 7 7 ۱ یاب لوک روم

 پاکی شی | تالا و جم
 ہے: ۱ 2 ۳ کس نو



 IEEE ء۷ تست |

 واشر هیون ۱۰ زا لاکن آف |

۳۸ E قا ۲ ب الار ےس کروا مالک ۱ 

 ٠ چیت م تینا کی تتوب لون
 ذاکر ھا “اپ رگ لو تتوب تورت ٤ 1

 ا ےس موکت شد باک ا نرم

 انو فیت ماکو ی کل الور با ۷
  ۲لاش کب او ۸۲ ۱ ےک و لک 7ٌ ۱۱۳

 نيم شا تلاعپن مین ۳

LOR 
 ا ۹ ی رنو تام عین ۳
nû}. نو اپ ے نر اک حذ 9۲ نداری 

 اب[... وب رج اک نر | تستی نت
 رب شا |. ں ب واس نوم

 رب | تارقلا ق ارغملا |

 | ۰ یخی رس هجا :
 | ٠ هر شرر || نآرقلا ق مثلا
 لع ی اروا مش ئاو ۱۳۲ | تاب میم لز انس ےس ر

 ٹرک کہ ساوا تنا تیب |٠١ لاو عا
۳ 

۳۵ 

 شہ



Eفور  
 ہلا

 ۱ هم هند یت ہوتو
 کیا ناوت لو ما ےک موم ںی “ےک رسا کر تی ۱

 ۱ ا واش ترس اد ھا

 و ےہ واں ام کن ام یم را یر ور وا «لوقعت اوما ےس ہراز ۱ ۱

 ا قادت ہارے نابیهو رگ لی اب لاق ساواک

 ۱ تان نیل ! برگر کن ایا کن ام ۱ ۲
 2 ۱ “ال کے رنج ےن [ اے دت یار لک هو

 ۲ ۸۷ ٠ ۱ 7 آ یس صخ کو ایک رش رش دا

 ۱ ۰ انا اش افکر زیپ نا کتیا یم ںیم یاس اوا

 ی س بسی لای °

 بی راز ار ای لامن دوس



 رک

 ٠ نالا سس

 تہ ناھا آر بب ےک جت اب یدرک فروم باشم
 تاب ترک کن اود ےسی یاب لک اج لک تب لاطرا

 کسب میلاد ےس نکل وت ےک یش یک ہا ای کر
 انار اردن اروا یم یکی تر دا سرش ۱

 زی فوم تم زا وای توکل تشو ی نت کیک
 گر عقد واک ا. ایکت رض یک از ایک ورک
 بینیم ,رجفور)۔ےااہ نب جک وہ للو هود موت تلف
 تھی سا ےہ ایک یر اکو مر و ےس و تر

 کس لڑ پس یک عت ںی یا ےہایکوکن عن
 دوا ۔ںا تفکر یک ناب کم ی لا کش

 طع ضر هو سوپ دی سا ابر گد ردا لا مال شک
 ضا جو تال | بسےک سم | تی ازل قوا اکو لک ید زن شا بہ

 اے راک وکں وتشاد ی وب یک نبق کب اہ شعبو تے کی
 مانت کسا یں شکن کج ای درک ی ترو کد اس
 نکے رای ب د نٹ ےس موہ ونک نایب کپ ہک وغرام
 ار ناوکں وکول نج یکے سام یک ابا تروس کو
 نگو رب نرم کر رتا کز اسرز ہو ہک یہ تس اوردر یک س ام
 وا از رب اوت نیک نا 7 ےل ڈار ن اردا
 ایساف کت سہ چ اضراب کو جد ل اوہ خب ےس اهم
 ۳۹ ل سس ےس ےس ےس ےےمےشچژںۃس سے بست



 ہ۸ ا زا

 مس ت5

 یکی اسا ار لا مسی کسب روپ لی عاب نوک
 1 ےک ننه نا مک راک رپ ںی قیقحت
 ترول کر ردا ےل اضر هزحم ںیم کیک ن او

 ¥ وب تشکل دستش گلو درک 5

 ۱ هان لاس عام کج راز نون:

 يا تنم ول ےس یر ندا 1 18 ںیم تک 5

 وچ سا ایل وکلا اس لشکر ادا سا

 کی داب لوسا یار ےک لوا ئل ا تن ۳ ازاگ تب عدم

 درد گز رو ترک 5 III ون نکا رول
 ےس ٹہ لا لا 0 ا داپ 2ا هو ازبل لوب لاو خو

 ریس
 کابوس لوپ کز سم یب

7 ویل رو
J وب 

 ی 7 

5 ۸۶٦ 7 f gr 

 کپ یب تیک  uلو 6 ا راج تم ۱
۳ 
 ل ایک ےگ لاڈ اش ہا



 نزار اڑ 3 ۱ ۱ ۹ ۱

 وملاوسو 7 137 دم نوک روش گم
 1 ےن یک ا دو لک ا
 دو 14 تر تشک 6 اب نو اذن زکات
 زا | ںیہ ےک وس او تو ب م ےس

 ع یوم و اپ روپ دو

 A اپ حس انار را تشرد کم روا کما یر آتش

 ہدایڈ روال اوس ں ور هو e ry ناس

 ۔ ےک اہ رم یاسای ےس آے اللنو هجا حئاو
 رک زت ایکن ویکی نسل کیک ارم اما
 ںاہاایکر سمی اتمی گم ۔ے قسم ںیم ترس اوس لری
 : ہرا ریل شیب سراب اصابت لس اکو
 CTT | اش. یر کرک ر کر ناسوک سب

 یز ہک اگے اب بار اوم ںویک وئالرک سا تر تارو اب
 2 هم ےک یب کت ابرد کر یک

 یو باوجاکں بلد دا ایا سہ ےس لا یک او اومو پک ۱

 یارک سس نوک فرا 2 دلا

 رن لس ان ویکھ e با آر ف ترا ےس ارز تیرا
 سوت. ےک ںی امر رر و سل اد کرارا روا 1۳

 ۱ تی کا ا و کس ون بود
۳۱ 



 ۱ سر دارد سا ETF 7 ےس عا سٹ ۳ 1 و

 ا اوہ نزگن ستار یاب نا ام واب

 ۱ ٤ لورات تسد ال اوم ویک رگ € راکت اے ب ےس غ نا.

 ۱ 2 ےگ ن سنن زر دو تل ورک ۱

 ۱ 000ھ کن سم

 7 قرب جان لاو لسڑکں وتی ٹی ڑی ڈی وہ یس ت فور ک

 ۱ تا وم ےس ےراشا از سگ یا لاد ویکی یم حور

 1 لا 1 وس ئے و واو لو زر ےس او

 سا انت ناز ےک عا ورم دوا وک

 قال انب ی و ن د ا او :

 هداروا نگار ایم یش ےہ ںی کند دوا ىراج

 تسویه ومات وارتا یی شاور نرو
 ڈک ساکن وک یش ک بناتا یر ا ۱

 ۱ ابا گو هدا زد عو یوم ربا ما اوہ تسر فو وا اویس

 ۱ دام تان هاو اوت 71 را سرو یو یار

 ۲ نیک دارن ترتيب وور مورو ارین

 ۱ یا دام یمن اکا 4$ را اچ کر روک تا ٹر واچ

 7 ت EET و



 شا ہد اھ ا ا
 یوم کلیم اک یکم ط یسا ےس ات اکو تو یک اہ کے ۱

 ۱ داری وہ ہر بیر رہ ےن ہے 4 و ےس لوخی کز ترو یک با

 ےہ ےب کوے ٹر ایت ریکولاتیروصرد ]تی ایٹ ہداروا

 رح ص اشیای بم ررک س لاحاک موم حرا کر یزاوری نل کت

 ٰ بلد

 فک شومر دادی کر نو
 گول هتیروصا هد اتے گور کت لاوس بج یی کرکے جہ فال ۱

 او رکی اکا یارو ل اعر الما ںی وان کرن
 ات ورکس ب نی کر لاک ےس سرور ار ایکس اشم

 راس اسیر اوت هوا بت ےب باوجاکل اھ
 ۔ ںی ناس ےک لم ےک ے اھت اد رکھ یہ بیوی ساو
 رگوب ر2 ایرو | ےک کہ رع 4 ہراہد عرد درو ریو تیروس ۱

 ات کور نوار موم کالم تر نفع اک رگ وک ساس ےک تالا
 رپ انت ورک یس کک خوردا کوک د ا ۱ ا ےس

 1 نامس آو یازولں ت سرو پس سر ان گرو سورن رج نازل
 ردات یک حورا ور سلس کل اوس ےےن ں امج ےس 11 رک رم

 اورہ لالہ لمر ورگییتنرک اہک لوہا یم ںی رسد لوٹ دا
۱۳۳ 



 ال قت

 ۱ ردا زیاد رو و 077 ۳7 جدرروا هدابج طنز ۱

 یکی 4 رک لا تط ما سم روم
 هک مرا سلوک اب اوز

 ۱ مصاف لاڈ ایمر ےک ای ہر لب کسر کا عن کشش ک1

 5 ۔ےر ےن په وے در سرای

 ۱ نفس کریس ۱ نما مار رو
 5 2 EL 2 ۲ نم ۔

 اج ایک ال اوس تین یں واک ا . و لعقی اتم لاس ا
 ۳ ,o رخ ۱ 4 . ی تم و

 جم اسوہ پز اب لر لاب انس ۶ رول
 تگ نا ار شم هوم و وو زر ووا
 ۔ےہ ایر برف یا هما . دید لب املا نم نت مو

 و 2 وہ مو رہن و ر777

 . عن دق ئیں اکو درس اد وے جہ لا ` .. لإ الولع ل فاس

 اے اج ں چ کو ےس ساو ۱ تن تانا انملع ام کتاب ساک سک س وز پٹ کتا یی کو
 83 5 ۳ ۲ ۱ ے 4 و ےڑ

 ۔ ےہ الاد رک لاو ےن اپس ؟ ےہ یت ےن با ار ۱ هک ھل ۱ :

 5 تار سس کلاس خو ۰ هيف مە٣ملردیدا)ند

 ےک وڈ کد کر ۳ 7 . دما اب تے

 ق۶ ےک تم وم ر کشی دارا

 ٹینا توا

 7 لس گر ۱

 ۱ تا کس دز و تیر کاپ ۱



 ےس ۱ ۱
 نارفلازاجما ۱ ا 7

 ںیم ترور سی سا کئے تو ىلا ںونروا ےس

 اساس وج لنک وما تیارو طم اعط سو سال تاقا ۱

 ون ما که سکوت عاد فالحتےکک باپ بو بابا
 ےس ناک کار یکے یہ تر هاب داد هراس تام
 نو تمام سس ادات یب انکی کے ین ب تم کال ام شعور
 توس. ترک یتسإیلغ اک زا ما کرہ ےہ الت کس اٹٹیررڈ
 نر تات یش رآرد) ےس تاک ںی 19 3 ول سو نم سو رم

 ك ان کر و یو ناب ستر کل |منس ای ایل اک تیر
 یاومور کا تا اطراف ۹ اس یا نؤالنرو 7
 بوک لغو ںیم ررر تک اوت بارد کس
 ے3 شرم ٠ہ 2م گاو ےن لار ےک بیس نوربوکب بس دوا ےک بیس من وربوک
 ملارد ارس داب لوک عادت
 دوا ےس اسکے ر ےک شیر پا سید تداغ 7۷ ناروا

 ا او 2 اد فن یسک چه[ ارش
 لام راش ےک هرس ڈ واع یار ام یری و ارا ےس لا
 نانی س )یک را رکن املا درب ےک یس 27 مس
 ہر حر ھی گا لو ہک بار لاو شیک
 رہا نورذا نور ےک ٹر ساگر دا ےہ انب رام اپ کوم انکی یر لا
 ےس یراپ ےہ کیتی لباس e حطیساےب ناتار



 70م 5

a ا ا ےک اوور کاک ر ںی ال ب ہود ھات ی بم SS 

 مس یاهو رکو انفال

 ۴٢ے ت0
 ۰ ناتو سي دسر 7 اڑان ان ےل ےک اعردا ۱

 ساز افرام کب سوا ےہ ا وبا لا اس او لایک
 لر کک fz توست ره رک روا اس رب

 ہابالوا ےب اب امو مزو ار تسر بس یا ےس ار پتررث

 ےس سما هست مان ا ییا گزار
۳ 

 ےریئامو یارب ارح ۲اسد ستار با ےس ماس وایم
 7ر ےیل ایھک بر اک تا ۳ OE اس 1 سرمد ۱

 ۱ دا یا انوشه ری لب ےہ سا اوو اب شوری تیر 1

 اڑ اک اچار بور تو ےل ا یوو ہرا ےس اپ لا

 بیگ سرک سا: تر تو ادراک قع سا اگے اہ ۲

 ام وصف تے واہ ےس ےہ مردہ ساید
 ۱ و ی کس مريم اوس ںیم | ےس نایک لانا

 4 سو کو سر فر ِ
 < ےک ساروا ٹر کاش گن او انار ناسا للہ نیم
 ۱ م و / ؛یل شاپ لب 7 تاس ساس رایت لون مدارا

 e 7 کس داد یر اظ ا اک 7
 ۱ Ems نرم

 کم عو تمہ نرم اکا سل ۳
0.۰" 
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 ناب اه

 ہجوم

 ا ےک ۔ و تبداع ساربا ےک ےہ ا امر ےک ف ارقا ےک نابچ

 ڑتکا یہا ٹی یی اگے ییا ان روا ایرج اسلا ضد یا
 چاپ ںام ںورپ کارواں ل ےس ےک رد لب لاس پیرا کیا بار
 تک ا راے درلو وواو کت اببس ےک بابو دوگانه
 ميل کرنا اہ کس لاس باد ا ا رکا کب لسی يک
 دیر رحیم و سال باسا ےس لس یل یی 'تواع قر

 ار |. تالش کمتر ارگ مکی کرو کہ ار آے
 اد فال ام تل :

 رو ساغر ت راغ ےک تیر دق نون
 ما عفو کرم ل اا ینہ ہیچ اد ند ہظلاخم
 کارا اوت ےک تس ایا یارو هدر ۷ اڑ یم کک

 ساو د فالعنے ک تبرقں ایل بس ے الج ور کے سنا

 ۔ ےس اہ رد قارا صاغ ری یاس اے

 کم اک كے وا مور کل نر مکن لر

 ےس توری اف راک
 شان عمر 4, الا اکں بیو ر ایر کسر مکس تکه ۱

 اب اگه ندا ارگ نا او بک بم اےک نے ات وک

 لوک ن اترواخ ٠ں لوک ؤاضازاتفےییا حبان تیر
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 شمش رم مامی ناشران اما یو اس

 ۱ فر سن سس دوو هدر کیٹ هد ےک ین اوہ ےہ یک 4

 ےس تو ساک اس ےہ رک ت یر دد رسا ےس وہ

 ۱ اون ۶ر ےل رر د قا کے ہار وک یم نٹ

 یب رکن کاپ اکران
 لر ورک باد اچ ی درہ ےک ےہ سر روا تر سنی

 نشر اب نا امن رک بي کسو ںی چل ردات بکن
 ون هتک سس ییا مهسا ےس
 از ان ےہ تداع امر کہنی دام ام سا بک ےس

 ۲ جاو شے ساخر کلام ےس یو ترسناک رر ب وش ۱

 ۱ قو سا موت لکم و سير سوکت

 اولا ایر چوو یھت اودھ لونا کرده ای
 0ت یکی الغ ےک ت مدام ہک روا - تیا اروا - تیودق گا ۱

 گن انا بسے بابا نیم قرافےس ترت

 ےس لہ اب کب ایا تردد قکہ یش اوج بانک روق سارا
 ۱ هک ترقرشا ام باس 4 وہ 7 باب اوت زند نگ سارا

 تب اروا ترد یے مہلک ےس لا يک و ا -
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 نارتلاڑاگا ` ا

 رو رک جس بور
 23 ن دی سم رم رد بو لو رب 24 ۱

 الترب ام لعفب هل نکل و ملام هلد ۶ء اسود

 7 ریس ك ۳ کد ام با وتو کہداباروا تیر رو

 ۱ ںی
 ےس اد خرم سکے سر جز تلخ یم سان ارطف لا هلم ۱ قرطق بک رب ام ر م ب۶ وب و مقر ۱

 شاپ دام اغیار رک ہر قام
 - انس ياد ےن ےہ

 ۳ 7 ا 2 اب رم اچ ۵ رم

 رت ۳م « دیر تمام کاخ الفت ول كو

 ۳ ۳ ۸۶ 2 | ۷۹ ےہ ر
 ےک و ار و النو لب ۲2تا نی ۲ -- ۶۴ ۰ ٠ 7 مان گ 7م تک رم

 یہا م ےک سرنشین ترام کا غم... فض دک یا هم اس ۰ ۲ ٩ و شر دا ل بنا 7 را

 1 و م

 وا توام گو ملت“ ں صبر وام ید س لری
 اک ہو اب ہم امی ٹندو ص وک سی لا یک ا یش سٹ

 وہ تداع کل اوہ جا اھکل داپ ناپ وک بس یدام
 اکی اا سرو اف ۓاملل وراب ذحڑءا یاہو ی کک س اودا
 پا اکڑ اش ےس اب اب رکت اب اردنا نیہا نا تب
 ایت ینگ ےہ تیر یک ارد ےہ ایکس رابوکپ اب اوقات

 ۱ بس توام

 ہہ ای و مات تا ۲
 رنو | تور ماع توام ایا ییہ لبیک تدام لا

 رسو مہ سس سس

۱۳۹ 



  Ûrےس امو و مسوس یس یاس 7 ۱
 بدنا ساروا لو رز کپ لا کالے اناج ایک

  ۱یو تواب , E EYسم (|
 تاد سا ناتو توام یو راشم هو زور ںیم ۱

 ر ال اپا صا توام نم | وپ سرصضرتا ۱

 را ےہ خیر ںی کسات لو ا زور کرک
 سا کس لا لو امور گز ۱ ۱

  ۱لداچ حر بک کور رکا 93 لو یک وا ںیم ره نشو ےل سج 5

 یان یر نیمار ماما کس لاو توام کن ۱

 کور لے گرو او کسر لا شا ولد سرو ۱

  ۱راس کناف  Uدو برپا مان کش ۳

  ۱دادم آی بک تسر صا تداعی او ےس تقاو ےس ہماع تداع ایج ۱

  ۳اء کب وے اک ا ا لم ھم ہد مہر و ںی ےک
 نکس سارا انڑم ںیہن الغ ےک ہص اج توا موہ فزامنو کے تدام

  ۸تقريبا ۱
  ۱.انواط ہت شو راوستی عشرا 7 تک توا ماع ۳
 قراره £ 4 شا اش اش ےہ تام یا ہا ھی -.. ۱

 ےہ کا آن ہن یھتر شی نبی اک ڈی مت
 کر / ہنی فر هک 20



 نآلازایگ 8

 یس ںی ت واع یک اکرم پت هر باب ےس
 عی ےہ رد ٹاس ےس هی اہمارکے توام ماع کل ایر ی

 ےس یو اند صر مار نشین بعاد یک ایک
 سگ فول سس ا لرم ات اتن lle ہور لوت ےک ناوک
 تار ےک لد صاب لود ےک نج ںیم ان روا نکے سا

 اور کوو ام ےس ےن ل شک اوک قو راس کر کل ی ریت لوھ
 سم انے ا لغ کس یی ا روال کے ام یا و يدا بس

 E4 لو للا ایک سرک ےس لورود وے رکا اوم م ورک اےک 77

 ویک وم یاہو تان کم ید سرو ےس ےنپکےک او ہشاپ ایک
 شن اما اک برا: بابت ی اب ل 1 ؟ ےس انکے سہ ہنیکے کس

 انہ اوج ےس لود رس توام کارو ارب اماکن انار کس اس
 اہ بے ا الدال ہوا ہے با مرا سس )مولا ممه ےس و

 ںوتسووروا وصاح های والت 7 فالف ب اکے وج توا

 ۱ دا اتر کسے ادےا اہ کر تل 0 انار کی تب 2

 انس سس اپ 1 مند و ےس انور لب عجم اس ےک ں وڑکاٹ ان سما اک

 روا س تسر انر کلم ایم دوام ےس توام م امی ں وز چ بس كا پس

 ځا واند باری برا برق کبوتر او کفر لم
 الت لو زکن با روم سا
 گہ ن الغ کس تک وں وہم اتا بہ اس ون کرک

۳۱ 



 ۳ ۲ نا دا 1

 جیو هاتماس

 ۱ قرن بار قر

 4ملک تا ١ض بد ںاسر کس گرو ۱

 بسی رات ANS ےس ناا یاد ساته ےب بس

 دن ید کنار کے ترور چرب تراک

 نم ری رم )مقر لوعرپ انتی دن کا ارفے انراکھ لک مے

 دان ےس و هی ںی نمی ںی کج ام وک قر ماد اک تے نک

 چ ین نسب رگ. جلف اک اک 9

eaتوام ام نکس س4 وال 01  

 رکعات ترا تاک ا ہت

را "لاو ترور گام وا ےند امر ول 6 انکو ےب لہ کن
 

 ادرک ا ات تربت چی اتش
Gilo۱ هک ام س یا رکی روا ےوام  

 را اکر کر کیک ام آیا تب تداد ام

 ۱ اج یو یاس ایر ضرب سم

AN۱ رد کان اوا ہلاسے ھوا یب اوو قناعت  

 ۳2 را روت او یاب ئی

 و کب ںیہن تر ورم یک تا
 ےہ



 نژتلاڈلگ ٢ ١١

 ےب اڑ ایٹم ےس لوم اکے سم او کا وم مے

 گھر شم هک اہ انھوں ریپ کا

 £ کروٹ ٹا

 دیش سر بک تنا باور ۱

 بیضی ۶سے ےس سیا 0-7-1

 صحت وو یک ا ۳ دابو یکی کوا سکت نے
 IE بیا

 وک تایاو گرا رد رگ ایر رک یر لک یک
 یا هستش تردد یکم ي تر و

 جرروس ئاپ اھت لاخے کک او یار اس اکب ایہ ال اہ کو
 برسا ےس سبب ےس ا میگن ای بم و

 صابری را ریو رر
 ق ررث ت شرع زیر رٹ IE هارت ۳2 ںاوروا

 وار اب ےس ررر ق توا مات ابی بدو سرت
 ےن لات یا اپ ان کیا اک وا یا اھل دیگ
 سریع ان آرت بسا ارن لالد تار اپ اھ ہود و ا

 ٤ پڑ ےس را
 هنر ےک نیو کنان تومسا خو یر

۱۳۳ 



 دل حت رپ

 لر بل کن دا . ` «یهالیخاونتیدل و

 0 ۱ تا يزد کن یس قلا مالا لی

 ge و اتر ا 1 ۱

 ریا ۱ ۴ ی 7 ۱ نو اش نبش ۱

 ٠ے لغو شراب وج اف اک واک ۱

 تک اما يزد یر ۳ 11 نمار اھت وَ 0
 ہک ۱

 تر را رو ور ےرھدا 9۹ت هری بردا

 ۱ ناب رسا پ باتل او

 . نا طراوت هد بر 7 ال نالا اا ۱

 09 ول یں بس 0 ۱ ]۰2 ٢َٔ ی ات

 ٦ یورو ناتان یری بکر ۔ 1

 د ناممکن سود ۱

 ۱ ی اک حج ترا و او 2

Oe7ص  
 فل گے یدک کا
 هو ا کس بت گی کیدوا
 اب تکا ےک ادو ب و/ن کک رومی ےران اک نی سج
 ٥ کت ال 78,107 اش ےس الو

 ۱ ی کپ اسکے اوہ ۔ےہ کی ا اح ۱



 نقل ۴

 ےل هک اب کلہ ناجا ےس قب اڑ رکا دی اتم اب
 وس ال شد سر کات ویکی مک

 ناس نیز کل صام شاپ گيري ريال
 رو ےس ےس ود کون تام یکی سکے ساو اکل نام یس

 غابئاورو/ان ا بجلی ور کس منیر 7 ول تین

 ہل نس یت افوط سس اڑ انڑاموک روس و امرود هستید

 في گير چپ بس لرب لداکںؤاوز۔اھپاکں وزا
 سیال حوا سو یری سه ۱

 انب گرد نان او فرات

 زم وکٹ ناس دکوری
 ہد واکس نا لون یک ١ ۱ کم دات لو می

 وتد عر کی ناپ را رم 3 هما ۱

 سلب هرکه الرد 0 لو ےن كر تا
 . ۓےاپآولے لاپ کد تارا یل عا ل١ ٰ

 ۱ + ,e TTY ا مم *رث ۱
 اپ فدا ددا پک« تود ہ نویس گام ف لک ۳ ض* س + رم ۰ ت مب

 ۱ ۱ ۔ےہاررک توک راد ا ۱

 یی یی پک رکاب

 لار کش رک رکن لر (لولاشا هاو لزاو جز جا قول

۵ 



۳۳ 12 

 Frame ایک یی مال سلا يا تری
 ۱ تا تا ۔ ایا ویا کم و بلا رب ایا ۱

 ۱ رک یا اف بلا نم اهي ت ف قر تسل انو ملاپ 3اک

 طب نم کا اےس رز اتا با لر ۱

RE۰ 9  

ea AEE 
 اسا 7 الو سیم :ےااھما ارا وک تو یاس و ہر ابروروج ایی

  ۱رس چ رہی طی گوش ایک کر لک
 ریپ ممالک ےہ مزا اک ہک ےک سچ ملی ہل مالک او یی

IIS | ےس لم اکے "ور وکلا bs ےس 

 اواب اج اش باک ےس او فشاری ی

 کالا بلی ا کرہ تاج لچک نبا چ
 زر ان اج لوکل ولااساکے شک پاو ام طا

  E 2 3جس ۰

 اپ

 7 a تا ید هک مع
i 



E 0ك  

 لورا نانا Ly سیب و ی یت ۱ ۱ ۱

 يک رک ےل نیر
 ی نر رم کپ کر

 ےس سام را اي تات کاو سان وژورک ۱

 7 نام اب
 o ووشو
 . نامر سویا هک اميلا
 :. یکتا کا شاو ںیہن بودا نإ ین ل ے 7

 تو ای ید یر تنا لکم رس

 ۔ یک سچ ۱ ۱ هاون ایف

 7 باسا e لا بحر و اے لن اتم ناک سا

 سو ال لو ےک تہی فور کنم
 بجرو| ےس لارقا ساو ےس لا | سەد مازا اوم و ۱

 ' رووت باس اه اٹ نور ے لاک اتش اوہ تب

 تعال ایا طول ادرس
 نم رک کو و سا تیل
 ےس ایکس یاس نکی و لصام ےس ات یا
 ںیم سار ان اکر اک ای مادی ےیل رز او کر وہ لا

 حب رک و ا رر وا مرر ےس اس
2 



 رب ا گز ۱

 ۱ سم ۳ 4 رک ید

 ت ت رو ار ات ےہ اپ ولت مر برو اس کف ۱

 7 نزار و او مزیت روک ی یب لب اتو ورا

 ۱ 17 دی هرکی شک ا ےس نر اش سی ام قو بیج مامیارک

 بل بخیه و نا ترکی کلا تقی
 کل صا ےس راد ما ےک نو ۱

 ساپ قوص اے

 یہ دمت ناکام ١ض شافزوامرتتسی او

 ۱ تب لپ بي سل اپرا ط ۱

 ات و ی کز زر تک ۱
 ۱ گیتی اور تب کم رس بال رد داور یم

اا چ 1 727, ۱
 ےب ۱ اول ےہ لج 

 ۱ مس می او سم لاوقارگاروا ےہ جام اشد ےن لمف

 7 وک رر ابتا هل وہ سو مرنا ارو وزرو ج ےک او ئل ا ےک او

 ۾ بال هاچ بی هم ابن ساری مبارک ہنسا یب

 اپ فلک ۱

 ے۰ IOAN ٌ حک توپ نک لاو ۱

 ۱ ۲ ابر يا نایات ' ۱ اعم ال تم ت

 تک واگن لوکس سید ۳ تم جک 29

 ۱ 2ئ021 وا ۳م سس یو یک 1



 طقشد) 0 یہ اهللخ

 نم مک اکا
۱ 

 لنا اب اھا ٥ ا

 دا الف هم او
 او دہ ے سا 7 3

 ۱ لا اک یکے ا اک

 ١یڑالزں ۲

 راکوی لج رہنا تہ ملی می
 شین اسآےہ لایه
 ےۓ اس ا وک ڈرو فور گپ مہ

 وبگردی یورک
 و پو ۶ اج سم نا

 ۱ یھی گر ان

 انکا یوکے ڑی ای
 کورت لوم یکم لیول ادد دہ
 ضرر لر بانو
 دعب یم ےہ لدف کا ع۔ ےہ دف

EEN 
 _ لگ کت دم کل دت بات
 Ce کا میس شروا

 سو کل کیک سکو رووا کد دتوقذ کہ ایا
 اواسط نوکر ےل ےس ہو بار قا کک ۱ 13 |ڑا:درواالاڈ ٦

 ےل اپس وا ل باس اتم ےک ٹزاسلا یک کیک دردا کمتر ۱
 راس شب تاب ی تی رک تشدید کس

۱۳۹ 
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 . # نازی ٦ ٰ ٰ ۳۲۸ ۲ے

CITE 
۰ 

¥ 

 ایوان ورنا برگی فضا
 دیش خو یک وات تک پاس تو دردی
 . کمار چ یچیددرگئالاعےے راں یم لد شا یوم ی هیچ
 فو رم اسلا یخ یم ترتر کپ ڈے a یر ولو ٠

 ي

 تبروص یک ویڑاسہکے ار یھ رہا ایک اچ کی را
 اکو يبت نوش یوکے نوش به کرد

 رب ےک کد ی رکعت ا کب یو 5
 یی ناد کو ےک نسخ بن کار ےک یار او ررر پ
 رژيم اما تقول دید م لو ۔ ےک ے وپ تلف
 #۵ ٣ امارات فر

 صور لو یو یکم زس
 رب باقابل  کراقٹ ویر نپڈاظر اول ب تف

 تملک تاپ ماری وہ کے سو ی راہ دید ا
 یو ي رش س ایکن رجا آي ن ترت یوکس رکن رب

 کے خا ےس اپ ٹتس رگ کا



 ناز ۳9
 ل س و اس دو مک س س یل یی

 ر ءار اشرا ںی باور اچ
 ےک مدت و تر )کان 3
 روا كرد بیک اف ترک یک | بانان کف ود

 17 بها اروا اوہ ےک سم توا فو ید آے لم ےررڈ

 وگو سو برگه جم ناس کر ک
 $ اتاپ لق لات سر یے سج ںیہن اک اداس ایا
 یونس کس داپ مامان اہ افاڈاصخ انب ےک وج با گم
 ۱ ۱ ۱ ول رم رک

 بس وصول تر يک
 کس نود رو کیت کره دات
 ر اچ انرکددزٰنونروا يو لاگ رات ہہم نوید يمل نایاب
 . ہار ےب ترص پا کن ا

 هس سرر کد ندر چب ۔ ام باش تام ٹاک
 زوج و ی اتما نماد لا ولا اک نه یمن

 زر یار سس سرو اکی گن نخ ترشی ری تما
 :e ۳7 انا در تو رل نو لع تر ا اهم

 فر --ں ےہ اب 4 4 مک یاب

 “سوم ات اس ناروا یخ اح کرام ×  یفب او روح هللا و

 f ےس م 2 ی

 رسو ي کرم کس مو ےیل

 ۔ ےہ الار نر یاب زد پے
 یکن اے آیہ جہاد کت اب تی لا گرام,

۵ 



 ج

 م اا
 کہ مم ۱ ۱ گیم ۱

 لیکن ۰ ادعوا 7 ۱ ۳ سا ۱ کت امان
 ۰ ات لا ناچ ۱
 . گیس 2 ۱ ل زس١ تند سل ۹ ٤ ۔ یس ارف اار 9

 5 فو رات 2 کر دی یک هو ۱
 گم پکیج ا کور راب نر ۱
 ۱ ا 22 مد 3

 یل اک یر تر
 ۱ ۳ ۷ك و :E یوو شو

 ٹر ان ۔ےہاچم ہدایت بست تمام قرف نس ر ۱

 گلوب تک سقم نام
 ۱ ۰ 7 1 بر خب م از 72 ۱
 E کے می علا رک

 شراب ص 7 یہ ٦
 اگ ۳ے ار 200ص حا



 نژژئناگ ۳٢ ١

 یوامو ےک س او سرم لو مو اتوا نوبت نو یم میم

 تہ وهم وک یا سنت مو ہر ےک سا لو )رو یی دادا
 ۳ 3 رٹ میکرو 29227 ںولے ماتہاے اتو | کل ےکے رک ۱

 لب اک انت یی بد هردو یکی درک ورح ام

lle tdلا رم هابذا یخ انو اب وا هی مر آکے س  

 . ےس الپ اک فا وم ےک یکے کک ا ت راف ےک سد وا ظلم ضا
 کرج ید رک( دن لکی کل وق کا ےس ءاشداب کہ الخ ںی ترو نا
 هاست ال دستے لوت ورا تیم و ورب ترس د فل یو

 ` ےن اناا اشدام کے روم ںی لام سا تاب یتا اتوم ری اتنا
 بکر وا ٹو ای ےک مس لر TAI نت و کرو
 ۱ „ےہ و مشی لاک

 ےس یف ل تم ہوم
 زاگرس تاب ییا: لوج ین فک سات کی کد وج ںی.

 رھح مار اک اوج کس موہ راڈ را ام بازم روا کک ۱

 را ۔ ےس رکے عساس کرل کوکو ی روا نت[
 اتو اس یری کے اک ناز اد ا اپ
 لال انکی چ لبو ہہ یک مارو )مهسا کاتر نوک
 ما کاو ج اگے افرا یز وو ےس ن ایزو وقتی اش
 رپ کوہ جام ےس سال ل ام کن اندر یگ ںوہ فالف ےک تام

۱۸۵۳ 



 ۱ تے ےک ہرا دوس 1

SEروا عقرب ست لک یون ےک ی ہرے  

 کر کرو رجم وک اک ناڈب کب ںی دس گچ ہللا
 ۱ رک 9 تر دف ےک ی | ہےیبام اوم تام ات

 ۱ ستی رکں نایین رک سکوت ۱

 کے اکو تادام قران سیا کیک هزار اڑی ۷ ٹو: روکا اکے زب

 اک بام ا لب ا اپ یک ےک اب وھی اڈے ی ااو
 تلک و سس هیدن اتما
 . ا یر ...٠ ۔ےاہ ےہ قلرسلل کٹے

 1 ا 7 لب نوسپپآ
 محل رو ٹی ا وو یا
 لام الو طبع انس ام ےیک مارکس اپ برپا کرم ےس

 | ہرش الذ گردززےکن لاو ےک کر درت نوط ی راو دز واتس اک 5
 ےل کے قو تکریم کل گیکددرساهباتکرعاس

 ۱ : ۱ امنای روا هات اب ےک ومش ار پکی ترک اهل ۱

 ٠ ۱ هو در تر یورپ سرور 8

 ۱ ۱ ےک و 1



 ناز ی ےہ ۱

 اپ سوار اه لس سل ته
 بن الل تاپ سا ے1 تمالع بيت اب تیمار
 وا شی ورم تا ند مہ ےہ ںیم کشت ساک
 نکل ںیم لون وکی ہن کہ اج ہک بان کیپ کوک نکا از
 اد ادا فال سی لا تیس و یک ئو یکں و اب ئی
 شارا کن الب کن وکو یا اڑا کی تیلور یک ب

 ر وو رم ا و ۱

 اب همش شی لک انا یئ ین کر تو
 مارا ایل کاش ال زار سرای لوقت | رپ ےک ا تو سا ۱
 تکمیل ا لسی ےک اس ناصر شرور
 یوا نکرد یاں و طب یب اوب اچو نو
 از سبک ب روا ےس ن فاو ےک تل روا ترام مام یک
 ری نشو یر یک بج عد یعنی رد اےس ےن تروا تر
 شب یک روک ا نمو 8ر اوت امیر اتنا تن نگ ٹو

 ن لخوا اغ یل یت نک تطابق ابی[ یر
 ۱ ےل امت و ارور نس اع یک ا موس رویای
 رہ کہ اندک کروایا ات ی لکو هریک ابل سار دا

 ۔وا قوم یورو ےک سن 20 بہ ت رام ث7 درد اے ٹران لر هو

 نکو پ وجود فا کس یکے کی تاریک
 یکن رکن وہ کر روا لر یکی ود ےک سار یا

۵۵ 



IISمہم  
 1 ویک

 شیوا
 ۱ شق و لاتا
 لوس تو: ےس ید مانکن اوہ ن اج ی اپت تسالم یہ یوکے ےک
 گ دات کر يا یر رپ
 ۷ دپ اینو ےس بج ا تمبر واتس گو یر ولد کل

 7 نگو ابنا نما ترون تیا تیار ےس تقوا
 ۹۳ دلا کا ےس لاما ابن نگه س شب رخ یرطفروا بس کا یگ
 ۱ I کا ےس رگ دکن نالے بکس ملات
 توت یا رے کل سا ٠ یا جک رعت سویا کوہ بارد
 ٦ ڈنر وع یافت اپ حامی تے یت ام کس ناز ےس نو ںیم
 ۱ یب نامو ناب دوا کرلینا کا طی اگر سای ای کوک 5

 و لومتز وا سا اپ روا ےس کت وار 7ا ١لا لوص ےن یو ۱ ۱

 لی رگ وک 0ت رت زا زاد ابن ۱

 ۱ کلہ افسر وا لس لک لاک 5 ۱ و م سو : ت شب ۲

 تاک

 س لی ےس او



 نازلازا اا. سو

 رے يا میر ی ئل ےک ل انا ییہ تکی

 ل ایک ول وا اے ٹر کی و
 یر سوپ رسد اہ ید ایم باب ج لاک.
 اندرو درم الم رک رعنا تره انکے س سا کروا وا

 روا لوکل لا تع وک آری یو کشتار وا یکن یک
 یو اک ڈراپ: اهر سیا ےل ی اروا سی ںی ں ارپ ن امل
 رو ےک و یر دن کر تکا د ییا ںی ن اکا از سان

TT ہا وس 7 ی f ھے رتا کن انا طی قو 
 ایمن اکہ فروم امت اے ل نت قص م مج ںی
 یان سہارا اے نا اس ای ۔ هستن لیک وک را
 ےک تیک ارب یکدم انا یک کھیل ریبن امار یراہہکے یہ
 )فا ناس یو ام ےل ےک ای رند کی دام یر کے نل
 ای الخ. اهر ی اما نادر تیکت روش ن ام از تلکس
 ںی ا بو نکل ایپ کس اپ ےس اط نت
 مے لا و شیپ ہور ا ناب اپن امت ےل ےک اپ نام
 قز ںا نم یک امیر آر کت اب اردوان چیت ر یا

OLDE LEA 



 ون ات ون دارت توا روپے اک
 سیہ ملش ۰
 آور ھو ںی تاینوگت دام کی املا ہک تک

 کلنگ ار نر رپ وکر لِہارْنِبَدرڑمَِو
 بیاد یا تاتو ماپ قمر ام ۔

 1 ہلا انکار ٹیچر
 اک جٹ ی اب تردد مب کرسکا ر وتو ا اتش
 راپ س تہب یا داوا دروطا ضا اے کے ہے ات ناز
 کتانی افتر اپ قاب رسا

 شف تمام نکل از 2 ین اں کس اردن شین 7ت

 : لس هام رپ 2 ٰ ۲ هاب مو هم لوک داع ہر کے ورک لا بے

 کی گلو اکں ا س ویکھ مس یار بر سینا
 1 عدس خر کا چو يا« بک ۱

 ہد رن رک ہری مال ان رونق یر ںیم طب کیک لا

 تم اس یراےاا کپور ییہ ترے ور اعم ۲

RN 



 : نآرفلازاا ۱ ۳

 . قافله ایٹ ایہہ دروا یاسر شفا یک ں ب نا و رقد راس
 حططں جہ کہ پس لا اراپ یکے ید اترو تتواصل
 ارت سار اہک زان را لاو شاپ ےن ب ترو شیو و
 . ترور ےئاج و ناب کت ابر کشی شراب یارک
 ےل ےک ند نو راپ و د مج رگ انکی از ناک اپ سر

 نت رض کوا کک سل ی يابد اھت
 ہوا ذرا کں وتیمھکی ی و فو ادا اع مارتا حرم احد
 ناز تار وم بی شب کم اباد گو یا لیلا یم نیک رک
 1/۳1 یا یوو یھ ےس اپر کنون دف ب واوا یتا بح

 7 کر و ۱ ےہ نیر ا کن نوت و روش روزها

 یر ی وراد لیا نبا نیب کتا ایک ن مرا
 یک ای کو جے ن کار ا یا لپ کادو مرا خیا
 کن کاک تو ما اکبری تیک اھ بیک ولا نس

 ی امور اورو | نویس 1 لوی امار وا لولو اعا 7 ےس

 جیش اشک ا ےس ںوڑا ےک یب تا. لاو ایکن ری
 1 7 انوار اسو السوم وو یک یا !يوروا یا ایت اینو کراس

 هی اب تر وزع کیک یاب کر سود بسم ترب کہے ںی
 اول گه 2 شاب یو ایگ یہ یت برش ا اک اک آن اسب

۹ : 



 . كارلا

 :یگے نر یق وہ یش اب ایکن تیز

2 

 حب یم ںیہ ترو ںوالان هر ناپ ےک
22 

 نا و

 اب تی ۶1 7۳ گی اپ ان

 وا تن ان رنک قوام
13 

 E ا9 ور اوو ر
 ری قریذ لع رو

 هک تار ترا

 یو اب ایم هل هاو توما

Ef۳ لیلا ثیدحلا  

 ا و رو و

 ۱ و .٠ تامظدلف 7 نی بو

 مما

َ۴ 

 روان سر رر

 نیا کل آب یھی تم لگر
 روي یونانی.
 و ہر ۱ ٠

 2 لال وزن تل بن یک جام لثفریلسو دیلع همز له

 | کوب چا از میم... شدعناو یی انهن

 هو و یو رم دت رم ما رکا ٹیفل)

 ایزی زینب بلک ۰ ۔اطاتلبق ةبیط ةنئاطابام
 اات طق لاری بم ٹاک 5 رکنا بتلا ءالکل ١ تّقئان

 ۱ و | ڑڑبراا ساکن لرش نا e باچا اونم تناکو

 ٦ واول رثف سانل |اذب ل لدا عنف

 ۰... ناعیق یهامن)یرخا حاط -
 تکرار. تا امضا

 اپ لال وچ مد را و 01
 ےن ںی 22-0



 ۳٣۹٣٣٢ نل

 کز اوس ںوفود ناز ایک گیس ٠ ڈی نیو و هقف نم لم ثددنض
 ۱ روا لین ا کاب گپ کے یا ٠ ردعتم+ہب هل ی ام همنذد

 ساک لووت ہک یو كلذب عقر یرمف نمو لتم ورد عو

 ےل اش رفت ےن زہرا ` گلا ەلىای دس ليت ےنداس

 دل سامی کن یوم یض کس مس میمیرم تاما
 دا ایکل ص ام لم و ھو ےن سس ) ای انب ین کن ا ےل س ایک یر 7 رنز ھر
 بهت یب ید نت کی داپ س ےن جایا نا ےس لا یرنآر وا اب انک یھی
 ام ایگ ار ییرکے رد ےہ ایک تو کت ارپ سا

 نو ل فانی ٹی اکماانو يک ناک
 تبار یا

 وب یاب ںیم ناک ارد کم اروا رکے اپ
 لوارآروا ایگ ایک ےس وکار ےس ٹو بج یف اوہ ےک لو سارا ڈو

 لا( لاوک ووا ےس تقو ومو وج وم این د رعب که باد ۱
 اور وا کس رز باوک اک نک سا یاد ترک ا
 اض کاو يا باہ کک کد امدا
 یخ کل اروا دا روا سر ی ول اہ لام ی ترس

 هایی نره لزا نب روا ا یھڑب عر اکن مح 7 نوک لوک ۱
 ےس ںیم شا یکہ سید ر3 روا ایک یم تفاص ےیل ا ےس ام.

 | با



 ا ٠ یک

 بادار روک ویگن ام یک ناروا برک واتر ن دو

 دیو نیز کوم قالا تر نذار اک کاتو لک ایک
 سان تفت ایکن ںیہن نکا پن کر
 توانی
 ۱ ۔ نیابت ما گر بسر 5 را ماما 7٦

 از لول یر یت تاب کب تے وف اوہ ارگ اب
 گی ایڈ مان ناکا یوا کرام ر تش س شاور
 ۱ گز پاہارواںؤازز ک اتم کس اروا او کر ابا اکر دانیال ئپ
 وین اک ن اپ ںی ںْو نکے نی درک اب رورو حا ید ان ماووگ تبا اک
 -یدزیھپ اہ ںی انفاق ےک ےک نیل روا تہ ہڈز درو
 ۔ یانیان وتو یکن ومار ا ادیب ٹچ وبض کن امسآ

 . کان سارا اف ماظنایا کت ایافمروا تراس رگ کر.
 ۰ یک رد کریک ہہ ناس ناز عن ےس سا ںیم تام رو ناکہ
 نور مڑ کت از ناروا یی نام اینک
 گاه نک راب ےس تلہ ےہ ےس شپ ہل ےن
 ساتم لب زا لے ں اح صحت و جوان رو

 الف ید ںی ایڈ فن پت اف ناس لنز نام
 ۱ لو لر لا وادار روا وا لو فاس ےک راک

DL ADEصبر  
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WMنار ٹلازاچتا را  

 رک ترک یک ناو لایک یکن اروا نیلم
 ہک نیو ےس و رخت عرب ںیم لڑی ےک ات در یش ںیم
 کک ود رک اب لری از ےن ا بین اما
 موم درب کشد لوس بی
 لپ نر کب یکایک تار یو <

 چرب تقی ےس یک توکل سن ا اک سر کر ۱
 کی سا وب اوو بسا ایس لام سیارہ یک لیا او بیل
 یک اتر یوا عزیر لاع یادت ری کو روک یا
 ۱ ارپ بسم ےک تال اےک ارپ یک ار لر لج کات تبامب

 ھم اکر نا کید تیپ لات از ی انا ول
 اماں ہن شا نو کو پ اجا ےن سویا کت الام ےس نیر وک
 اکی اتم, ںیہ کت ید وان اک لاوس ںاہب کے ساپان دب
 مکر تب راک ےس ترام ہ کے اک اج ایک شه لی رواج

 دوا پوکت وات رو یر دکب تلد کیو نو ازن ایک
 دیگنآ سالن کن اسا طرز تک بیس لا

 اےک سا کب ب ےس یت سرکل خل با رتو س نهاد که یا

 یکی مود ےس نمیریم و او دوتا
 یوکے س لوششور دمروا لوڑا وہی رط اما تانک

 وا کیس نم ازم سره اوت کس
۱۹۳ 



 نژزنز# ۱
۱ 7 

 تب 7۳7 ست و یھ 7 اکراعمروماروا ابی ۱

 ےس اب 7027 رک جنب رہو ےس یش لو

 5 ےک ےس یک یش ےیل روا ےس یراق ناف وک

 ۱ ۱ وہ نی سیر ور لک غل یب

 . نشال لک ا ےن ایزی ایم ںیم کچ کل اتر وت ےس
 هرم طی تم وی
 ات ا دت ئل ےک لٹر کرارا ناک ےک اید ںیم تاتو
 کن ا گیل یم یر روا یی بت اپ اجسام

 .o رک سر

 یے رک سیب نا گرا ۱ ہت دت مم

 ۱ لب ےس ماس اب ڈاک اں و 7 زور

 درو دل ابار یب کف او کھ باز رووا

 قل تور نس بد اکی کے روس یل کانام س نشو
 دوا اسم کس یک ایبک تیرا فک تم سس اج وک روسری ۱

 ۱ اےس ار نےاس سرکلر کن تک
 5 افر یت ناروا و ب توان رواج یش ڈول رہا

 ا ایسی انے Gl (e ال سا یر اب ااو ےس

 ۱ . ی ا درد شات بوک ر تس یہا ےک قو رو

 ۳2 2 کا یا ںاینشو یب وب سا اے یکن

0 



 كارتلار ۔ك۳

 جد تی کس یم کرن فعال اروا یو جلف اہ ڈر راں ی ںیناج وہ میز
 و لوک یب ےس کس اپ ی بابا مراکش یر وار
 ےس نت یکی د ایک پاپ ےک کا اف وم ےس باکس سارت
 ان نب اھت تل ف فہ فان سیارہ کے بک

 ۔ںرہ اوہ ٹولب فط یکں ویا ت۱

 شی زوال وار وچ اب ںی یو
 ےہ ہما ےک سا کس ایا مارک ےیل لوم وتاب

 رے لو پایہ یا
 مسز یک اک ںی ےنیرایہکے سیر ېبیصو ام سرد ورک مس

 رے ساک جدا مود یمن
 رباب تاب یر یے اد دوا اھت اد رک ایڈ رجایی
 7 ۳ رم وم زور لس رود و

 نوا یک یو یک ار یا ےس |وقرمتم ال و يدل اوهقإ تا
 ۳ 1 ٠ 2د

 ( کوکی دا کوس روا مم ابا( 2 ۔ بش

 لاو د ت ںی ساروا انک رکی ید اد اکا ۳ ید مک

 هر فا اہوکل وصا ںیم عا یک ناروا ہا ا فلخز بلا

 و لری رخت فرفع اکرم ادز ےس تایر رھاروارتکماروا تهزا

 ها کلم ےس یک اہ شہ ازم ماع کل امنا کوچ ولوکں ا ےہ ۱
 ےس رکن رت یشن اوہ “تاڑرار ام اب لب نک روا دز نک 1 دا

E : 



۲ i 

 سر مون نس ٹین اج نم ںی
 رہ هلال امتمااکڑیفذ هوا

 غم شک اد روا زنا لوسا سا

"0:7 

 کت رب فل داد کیا اکے اک

 باز ان

 ۱ او رک اد
 یت اشک ےس اک یکن

 ۱ ۲ ۔ ےک آے یل کش ۱

 7 و ۱ اهل من تک 7

 ۱ 2 دوار زد او شارژی ئ۳ ۹ هیون

 را پر نف اوم ےس سنا ناز فش
 ۱ ی مانا e اظ اھ کیسی ۱

 ۱ e ۱ ۱ ر هی یو ۱

 تن زد الاول ےس از ' ٠ ا

 رو مشک جم بانکی نا اپ کر هنر
 و ۱ ۳۹۹ =



 وہ لفات وا نم ان ر وط ی ربا ےل ےک ی ہک ا 0 ابرو تاب یک ۱

 ایک الخ کک ٹرک ساز صفی نا. کا

 توما ارو IS روا نوک
 توماس مچ گو وکپ اکا کم اخڈنم ا

 توکل یش یک قیچی بک مالک ا مو یک
 تہہل وص ترن مدو نم ا نالقا بییذ تی بام کس کر
 س را 7 و: وژن میر 71 ار توم لی تیام لتتنسای

 نالا از لات ہوے لن تیر ور الا لا لوسو ریز

 نی انس یو رپ نیک ام نفاس نے ںی دوم
 یک ں ازم یہ سو ف یا ےک قم ا یکن تو بیت

 ناو قرار ےک ناس کم کل مک( ان نا یت
 نیم یرسود نول لوگ رد ا سوم ںیہ مار رول فا نل 2 ۱

 ؛ تنئالب داش فا لک کب ایکس ا ۔ےہ کس نوک و
 مکس اردا جر وک اسا ابرو ؛ ن اب زط ارور داروو ع ب

 وضو ناش نان شوا توال اترزل یک سارو اا کیلا ٠
 کر اہے را ےس ین لب یب ےہ لر یبا زیپ بسے
 یاب تکی نازل ای لاک نفع تند تساوی لچک
 ںی نے وحید یاب اک ما ایک ساید ستار کد الدا یک روا

۱۹ 



 ك 23

 و 7 اکے اوز
 ۱ یا هام اند شناس اسکناس رای

 نین گام اند سس نان بنر او
 ۱ گرم کک ںیم سٹ کام ےک ںی 27 72707 زاس کول یک
 لی ےگ تر رکن تي بادی ےک وم پا
 ٰ تیل ود روا رب گیر 1۳1 اد کری ا وک

 کای او ایا تماس گن
 سم روس سرش کما نام ۱

 نار وا اڑایا ی
 ۱ 27 ۷ را ای لوکب ایکس ا کو اک زر

 ۱ گر سنازاخ کبک اطمینان یم
 ۲ تالا بی یی ووا ا ڈرو یک بزاز ۱

 4 “کف نا 1 کت تاک ارگ اٹ وف دام لک
 ۱ ایدز وب 1

 ۲ یو رک یوا کش ۱
 ۱ کیا مدرک رپ نر سا . مچ نیم ور تر

 زکر کاروان کپ يا ۰ و بر
 ۱ ۳ سد سام 2 کت کجا 2220

 ۱ سی ۱



 لازا با .
 در و ںی اوم کر لوا یاد بک ا ۵ یب لو : ۱

 ما یسک رس گول رٹ یی کی
 سوای آر ایڈ ان اکے نو یم اےک س ا ےن روک فرض
 ۔ای ان گیج ایڈ لتس ب لزاما ارب ےل ےک لا
 کل ا ہد ےک از ستاره ی راہ عناد لو وتی يا

NEE ۳ ۱ےک یو لرز ییا تر نا سبد  

 لیفت ںاہ تہ از تو اف کتب مول ۱
 ۔ں ےب اوہ کلش ۱ ۱

 نادر نا نمی رم اوو ت و تشو گه بب اب تو نکا دوا ۱

 وتو رک زی لول لک پآ ت:
 ی درک وما تاس تاس ارم کریس یک یخ
 ےن تک بت که ےس نم هلن : نل تی ام 1۹

 گر ہت کد یکے راپ یگ با دا کعبه ال -7 ۱

 کرک کب تب ا ین بک
 ۔ یوم

 ۱ 9 ےسر کات کا لک ب ےہ ناو شون یر پکا سیم
 ےس وو نس لاد یاب نو ام بدن ےس سیا
 یان ایزو عمر لا جاو یہ تیام کس برش وا پک
 ترس ا ںیہ سیا ا سیر فا کر نو ےس

. ۰.۹ 



 و ۸ ۰ نانا

 سا تہ ر "
 OOS بان ناز یک ایچ کام یارکں اہ

 ورد یس ما ا کرد وک کشف زم ام جام

 نا اس لر 2 ڈا ا | وری و یوونوم ںی

 ادرک وڈ تکی یر ےس یانگ باک
 ا ۰ اکو ۱ ۱

 ۱ و رو كان رها ۱ 1 مور 5

 یک یم نکال کن اش ید نا رس ۲ 4 بي 2

 تب ر ےک ل ماس رگ لا یو تما 7
  Flاو اد لر < ۱

  5بانو بقای فیت وکلا ےس ٰ 7
 ون هم 2 نخ “ہو لک لاو نک ڑوکں ولو ںاہنوک

 ٠ لنو ےن ےک کارا شتاب ناف ی جام

 < 5ای یم وک هک اکڑونجت 7 کد چه لر 7 ۱
 گرل یر یک ا اےہاڑلبو صف ےکا ینو
 ۰ اناما ہر : کار لام یون که معا ے رپ ےب

 کے بیو ی ۱

 لس سا ۳ 1 کن و ۳



 م 1 کرک ور روا نوت سا یدکی درا وفاق کو.
 دود ایر کنید وک عام یک لوبمار اکثر وال ملس کا ۱

 ا 8 ھ0 ریو ان لم یہ
 ےک یاسای کوا کپ
 اگر کت قام تلخ ور یز ےک ویت ڑاس ایک

 کسانی نس اشک واھھ کہ ا کہ اک رض
 ایمن وب لپ ںی ات وضو مواد یکن صد
 ...>٠ گو ںی ن هرکس پان بیک وک گو یم اےک

 یا ایا ان ابا ی اک اں یم تابا و کن وب اس ںیہ ۱
 نب پا نوروگی گیس قاب قاسم ب کل اساپ لام
 مقوا ےس ہن اکا نارضو ع2 رک کرب کم بار دات ی س

 2 اپ در جیگر وایت نشروا توا ہد یا
 لا ہالی رد تاب یے ید آیی کد تل
 ہا پآی جتسزالر وا تدغل زا ل الف مات سل
 سا ںیم عر تب ی شا ییا یک وکی کر گا یک
 مری لا لوس پاستا طط ں یت ت ایش یس نی ام اتم نانا اک
 ںولاو ےہہک مان رد | نون ےس پ راز ےس اے کول ئل ےک

 ۱ بی( ات ناطر اس یک للإرزلررا ات دل او تم Et 7ی
۱ ۸۱( ۱ 



rا  

 وا ص4 اش

  تعاشا لس نا یر هدردا انہ لن اپ عا 11 راہ و

 ۱ ےک کتا ایپ سر 7 1 اد فا

 را سر سیل نا نیم یل نفت نر یکے مایا یو

 خر 17 ان یب اٹ ا مد 0 ار رت یشن ا ےل ٹیک ۱

 مر ین نک کک
 : )017 نایک ندا تام یک ىد انااا ےب ایک
 روز . اروا ت اتوا a hre مک 2

 ی 71 7 کو اتنا ےب قس را ا الا وے اف یورک ۱

 قادر سا ےس ےس یی ٰ
 الم توا ما فض اک 4 ۷٦ا ال کرا النار را اول کل ی

 بارون رکا شی جم ار
 کی دات سک وک رک نو ےن ون رکا ۱ ۳

 ایا و تولو یکن اش دل ام ن نر ضع کک ری پا وت ۲
 ` تموزا کسی وس او اتم روش ما راک ٤
 Ts ٤ب ذو وضخ ں نقل وہی ۳ ان مکمل ۱

 اکی ںیم EL تر یے ار واک ناگ بت
 ك لس ۷21 از ۳ نہا ےب ا ا 0

 بابا رکا ےن ںیہ هزوب+ سم ارم یک

 ہں سرک ب 1



 ھم

 نشا ۵ھ(

 وفا یر تورو مشدد گلم تیکت رپ تاب ہانی آی لی
 هویت کرد یکن ار ڈاک ت روس لاک یوکے ںونج یھب

 وکن ا یر وا رغب میام ) کرک ناز ساواک ٠
 کن کل اس ںیلاپ سس رد یاب زا الا ےہ راک
 لوق باک اد عرب اوم تب انب ر لسی کاک پ آے لیکن را
 تیار زا لب اات یهو 8 تل یو یک ا
 ےہ دژ و تم شک کپ ورعد منه تیس
 وگو علم نکی لی ا ند قبا ۱ ۱ س ۲ٴ 72 ر ےس ے وہ ا
 بکن ا باش تق سا ےک تنر رق فسم لس کن اق سا وہ نیم
 رب کوک بان کس نکرد کر لا
 0 اے ےس تل سما ملے کس ارو ایت رک ام اکر نبی کونے

 مم ترم نال کیش ےس یکم DEAL یر شکر روا ی رشب ۱

 برکات ب انکی اس اپ ےک پروا ےن یاب 4
 ےس اھڑے روا لوکس رش ےب کے س تردد کا او

 روا فلش لعل وج این میگم ہو ہک ارم ابن لار ام مو نابل

 ۔ تای اب كات روحش لب حاصوکنن یم

 ۱ ارگ مانی پا ( مس و معین گم ابر

 ۔ ےس نوے وہم ساکن ایا ایگ وپ ےس ۔ نع نم تاشلا یخ

 اکانت مکے یار واں تام تا با ل ں جد
 ۔. ص سش سس

۳ 



 ها

 از رب لک رجت سپه نر سس را
 مت اکیا رو نو ام ا یک ےل لاک اوک

 می تہی کز ےس ارپ تین آر ایر
 مطب ها ٹوح ےک یاد لات یب یت ےہ اپ وہ لوس رس
 تشک نیلام: ی نیل ےہ ںولاوخرک ا نا, دلو

 د بیڈ کوک شر لہو کن ا۔ںیکں اس ا
 تنیس ھهھچن

 باور یر کل رکا تک کوب چک
 نادر ایسنا تولز نت رکاب کرت

 اس امور یب
 مواد عش تو ںی اےک را
 برد شین و هلو تل بز گو
 یکے یر قم گن و1 وک وطن, وک ں وا
 اساس رضا رکت اتم یلدا کا قو

 LDL آے یارک انس چپ
 غسل یے کد کے آھ ام سام یو قات
 یر ۱ ۱ ۱ ی رک رب لذ

 ۱ 5 تم ِ ٦ ۱ ِ »ِِ



 نآژلازاا ۱ ۵۳ 3 ۱

 ےیل وک کک اکا
 ؟ عل کک سا ایک ےس ےس نازک نت واکس

 لوا لکا یا یو آا سا ایک( سر و بس یر سا )٢(
ogو ےہ مو ےس ں جے سوو ابا ابا سم ای ےک ایک  

 توام ی وک یو ا یک( ۵ ۽ گاو
 ۱ و <b را در لاع

 ےس اترتا لوس ا تا یک
 این٥ بج لام یک لوک کس رن اع ےک اوس یب
 پا رر کس جم ےس ورکس کا کہ شال ورد س وو
 ےک ا اعنا تحار کی روام شرف بکند هی ایم اس

 د س کی عن اپ یر چکر واک اب تلود دم ےس تی نوک اپ
 یا اکی کی دعب ےک ت وجرب اوج ای دات ےک یل اپ ےک ا
 نو ےک ما بم کد ےس س ی وک یہ او ےک تاچ عاماس
 نرو مکن اک ےک یکن ابو ےس کما کن وضو مو
 ےن از وسر ے یاس اپ ےک ن ١ںاہ۔ںیاہن یھب انے یے

 “تا کن ایر 4 ےس یم اک ارد اقروا ما تشاط هد سرا

 این 9 اکا و سام ےک سن انچ يا و
 یر بس اوت تکاب ازاد کر ٹک یک

 هکر وشو نامش تی اش ںیم ارد ےک ں وہ اشو ا سل تن و
|4۵ ۱ ۱ 
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 ملت بت با اب رو تور لوم رت تب رعیت
 نوازی کرایا دیر ب ےک گوگل سر تک
 لب تل کدو رت تمهیدات اج ںی
 رگ اک یز وشر وا ےک نس لک شا ےک

 نر شو رک اب ناز راس
 نرم ںی ی کرد ء2 نیت رم زی وک ید ین إبز

 "ایوب یی تدر پ صاروا اذ وک ی یارک کر وبا
 ےہ بیری کوم اخ دار ےل ےک ا اتمی اک ن ونو ماض
 اندام یوی رہ نگل وہ کب یا یب ب ابنا قق ےس در اس
 ےس تول ڈا اہے رام لس انکا یت اک وما انسا

 لار تند لہ او تعاشر تلاہر وا لات کره
 1 یب سیل اچ طی اردا اب چ یم
 _۔ بسا انلومکب انت منکر ضر اب وکر ل بک
 یب ترق نو ات کوکے کک لک وک رو دامین
 افرام درو نیز ہت اوبا جایا کے الب یہ یا نیک
 ایپ کوک نماد مات ڈرو ا یا او ناس ق اذ عو آرا

 لب تایپ تاب وا با مجال باک ادوار کن اش
 53 ےس وان باب رارکدک وک گے ہک ٹپ نامے



 نادم ےوج ۱.
 رو رگ فیر یک 3 ۱ ارور تست کر 7 فا

 ےیا بہ ں واہ اہرود رہ اج ایس سے ےک لاک )شو نج
 لعنت نرگس ارو وت کس اش ایام
 ہکایگوہ ٦ گےس ناب الپ دودی سود کویر
 للاہلا افسوس کس تند یبا تالاس ی ردا یک بج
 ور یا وتو جا ےس نر یر وا کا یم یدل ادا

 وک بس ایپ آ یت تک یے اہ میل اڑا عباس
 بارلا عرب ےک ل امہ ڈو روا ےس و وم ںیم یب تیلور کما.
 ری تہب ہہو شاپ لاپ ےگ وہ لب براش روا تی
 اھت لو ںی راہ بکس آکر ہلا ت زو درو پماد رز
 ےگ شفا لر رپ و یزضرلپ آش و اتٰیبٹمجروا
 امت )لپ را گے رو 1 27 ۲غ الا لوک آو مک

 اروم يک راے و اا A اپ اا
 ناوم ےک نک 1 روا تیک کر ارضا هرم کلیم یش ڈراپ
 رپ ی هر قرار کی امن ل ابو ترک يا کل ا
 ۱ وتحرر یک یب تر اہخ کیر اھت
 ےل رک ي٣ ںی مالکان راز
 تا تی عم یکے شد مو سارک رانا یکی کیا کر لب
 و ںی کے ت تما

|44 



ٰ NTT DT 
 ا ایلن ادا 5 نو آهن رآڈ وزن ٹتلالاق ۱

 و لا تا گیت ۳
 ا تاتو: رن م ںیہ نوت راس تام

 ابد شکم نا داد پا اھت 29 یخ لب تنی ۱

  7 1 ۱ 0۰90 ۳تر ںیہ ش اپ یار ۱ ۱

 کروا ہارے لولا ای پا ںی ن ہیک ےن( یم ےس تو کچ ِ ۰

 تب ضیا کر امر سود ںیم لال
 اھ کرک پ آں و یا ےہ از ام م وب افت ار کر سک زد ۱ ۳ ۱

  9قسم اب متر تا ارد او
 انا ا ترس ےس تر تو

 ۳2 تک هام

 ۱ SS تو6 حساب بسا و یسک

 ۱ ۲ توس ورو ى ومن ین رکن ترکی

 تک 2 و ا 2 و نسب دور

 ا لار ۹ 7 2 e 2س تہ 35
 زر دا

 “اےک یا دف ار وک ان زیرا تماشا 24 4



 ناز ۵4
 لب کسایی و سو یک نجوم چو ناماسایبا ۱

 کر وے رک وکو اکے رویال ےک مار کری کوک کن لو

 کیون تکی
 لی نر شرت جت کت پا

 ونون | یک سکا ارب کیک شکن اک یری رویش

 یرسروافتز ڈے ہک ھوتے ی چکر :رآردا کی کک و
 ر ورک

 ۳ باوہ کلا ےب
 م اا اےک ںڑلوو یینروا یربسرک ےس ین و اند نام

 لو ایگ لشام امتی ں وا کو نک امت وت ملا سات 1

 لاال ںییک کل وقر گوگل وارا هستن نور
 کام رم ی لار بکن یو نر ارد روا ںیم
 “اب ؛ لب ورم اب ؛ ین« ؛ ںیم یراز ریس ی چرت
 و ام ےس مالک رسو مالک 1 ناک رپ میا تیر ياري 1

 ر . ونک تو 1
 0 رکن وہ اک کے یب ںیم یر نوری کرو ال او
 یمن یک ں وگو نا ایک ےب اپ انو وا نزد انس

9 _ 



 ۱ نر 3 ۱ ناز ۱

 ِ لاش 07 2 کی

 ۱ ےک ا غلوب مالک 2 او سواد خام هک دجروا

 اف کدو ںیم امی بابا یر مامی تک
 ۱ . تیز ٹری زواق م کام در کتاب

 ۱ بس مو رپ توام بل ا ایا نارا ارے

 لک وت ں ےہ ایلن کا اک یش ییا یت اتوب
 0 0ص بی وک او اکر وا باک یم ببر ۰

 ۲ ۱ اند باو ےہ 19 ق ایفا رف یک بک

 5 زا او ناف باکس ا یں وکار دا یر نذر کل ۲

 نام لاک هد هد از ناروا را را هارو کک

 ۳ تبادر ۷ تارک وا ییا

 e اوال ےک ات کمد رس ںی
 ت ماش هسی یک بنک

 ۱ ۱ یو تیزاب لوس کل ورا ۱

 را یہ الف
 قفس رم ا انس وال:

 تور لم 57 ت : ۴

 3 ۱ ل تق یب ںامآر لب ۲
 ۰ مک دوو نوت ۱ 5

 اج از لر 72 ۳ ِ

 "۷ هرم تر لار :..

 اہ 5 بسا وادی مس 3 اب

 ترش فرش دو 47 7 9



 نقلا 8. 207

 تیرگی م از ی الاول تیمئوکن س یہ ایک ا
 تسا سم ںی وال تے ان ٠ تسر ںی لگو ٠
 زلساو ی ےل ۃلادعلا کیا ا یروس کت شنو چ

 کرک ےک اوکو ریت کیک وطب فلم ےک ن آو وکں کیدا
 ےک ےس ملال خو کب انکی ا یمن سس ںی اہ کیشن نیا ی
 ( یکی دعس لو گو یت اخر کب تکو وات عام ےک اروا
 ۱ تانک وب تم ر لڑ مورد شیشی نو

 رو می من وال متال ملک ںیلعالا عادصاهل ماعلا

 دارت یف وکی کد اح کلا ماکو ہر شعب دا لگد هلم مک ۱

 سه وکی کٹ شاد کن ا ڈی ہمہ اکل نحتل وین ما

 ۲س آر ارکربں ےک ئارم ک  'اھداالد عموسردرمحالد '
 نار ورم نی یا مالا مزا ای راگ (الح ملع مو ہمولعل

 یی کور ےس ارد یاس رپ بس و )دن ادب هه ۱

 as HY چک کمی ات و اما اویلع (مملعل | ولو إو

 ۔ ےس مرور ۱

 مک ا ین ناوم کس اف اۓا و وخ یب روسی ی بچ سہ
 ےس ہک نر کری کیہ کاج یا یل ںیم تک کن ات کک
 مي جوک وقت ےک و ہر دامن من اپ اڑ ایپ وانگ

 لک کم لک کی شیفاپ نانگ یکی ریس بار تو ل اسکی شوب
 ها



 ۱ اه ۱ ٠ كرار

 ۳ 7 ابال اس
 رم چار تس کر ےس اھ ےن یک دسر ساز
 ۷ a ہو ےس یر وا دن تاب ایا کک سا ہدالم ان انگور زوا لپڈرکپآ پایا

 لک بالی یم اند مر ال اکر یچیزاوآ ےن یو یی
tt ۱رسو  

 رو لا آش کت شلیک دایک یے لوم ایک
 ۱ ںانک اوم اھ اون ہک اما ی اروا یا ناسا و اک

 ۱ راک ںیم رک یو ےہ ورم هژروا ا اس ں اشک

 1 رک سایتها کت و و یدیسرکرک روا رک ۱
 لب نام گلم عن کسب نانو یک کیک د ٦ بنا

 ۱ ۱ یر 7 کیک نمی کر قا ٰ

 لنگ خر انتساربا ق اٰلاے ےس ی وکو ال ساروا تک
 تیم کرک اہ نوک املی ایآی گی نتن ن ےک ۱

 9 لک کام ادا کا پایانی و ال ۱

 ۱ 8 “ر دز راک بات تط کر ناف
 : مو هم وے وک 5 ست

 بشم اهم 9 دا ا



 نقلا +: (٦

 کی اشم اب ےن یراھک شکر و اتار دز سرکه ید با - 
 ول ان وب یکن وه ور که س الہی وک تایل یک
 کے یی اش خیر کا ےس ںوہ لک ل ےک ا ات مے تروق روا
 کب جر یک یک دم عر کے سا اکے ایک رام
 وم تا 7 ما ے نو و زود یوم می یی ےل پا

 مپ پکا شن سراب کپ آے سا دا ا 9

 اب نال ا اک ں وم الا ےےرڑب سن ےک ےک ل ا کپ ا ےگ کک
 ذا ت حر درہم لپ آد دا یگانه یر اذری ربا کی جرا
 ےساپآ روا ےگ مہ DFA نوت | رک ید وکت ستم

 کر ا شوم ےک پ کوے نا یک ول ئاش اف کی ول
 گرلز وا لوک ےس ےہ یوم ےگ وہ مالسا لناد نا اہک اذا
 وکں وتو دو سیا سس پف کپ ار وچ ترک 7ؤ

 ںومراتے کم پا اسے ام اسے تب ابتا تر ٠
 ےک ےک بکر رک کد اکا مروا ن نک )ےس 10/4
 و" باب کو شی ونک پر اور اوو تنحل ت کا
 ایم کل انا رولت یدک ع وش کلک و الاعشاب ک

 مملو زیور دونی یا. نکا اید یکن وف ںیکو <
 وکار لی کم یک پوکی سو لا ےک

 دام تیک 1 بواغم لتا لب تیتر يا رام ۱

۸۳ 



 7 یر ۱ ۱ ۲

 نان ہونیکا اک
 وک فر ایک ہہ اض یاں نم تاش سج 7 1

 ۳77 گی دسر کت عجب رخ
 ۱ رک وک اگ اگر رو تا رم هتلی وا نام زا یک ۰
 و و( نان ماچ ان ید ا اس ا

 ANE وک یاس هک لا ںیم لی انے گو یل یل
 ۱ رتا او عبا اق فا ا )خو مد کل بس 5

iوسواس ]نان  
 وب ترک اشارات والاب رو کے کرکل اش یک ر 5 1

1 
 "یس
: ٦ 

 تپ تک ۶ 7 رت 4 2 مو اتا اوس شی ۱ ا بن 3 1 7 ا ِ 1

 وان رج رے راقم اےس رکے ٠
 A یکن ار ۴ ۰

 بگو 2 ےس اک ۲ ۳



 نشر ای

ssروا تعاقب ار کٹس سنا اب ا رب 2 نم  
 یک ںیم ترم یا ورم یو ودر کی رذزردا تپل غم اس ےس نآروا
 ٠ ناب کی لدو ابی نر گا ناچ ورک پت وتو هدر
 تک ارم یخ سو یاش نکن ولاویٹ کن لدمفلروا تعحامعش وا اد
 تیر ٹی لوہے اکتبر ام یک کالا ان
 ریه بری کیت مولت ہو ےہ یر نازک ن ا ایت و روا
 سان اہم یب اب اج تیرے روکتا ا دلا ںی ی
 ایکرک ےسا کس کرک کد نو کت ایا تا دزج وحی تامر ہری
 تر اهل

 دوم ودر وا کت اب يه متون نا ایک ئ ا
 شراب تان واد ناپ نقل نت یی یک
 ےن نفس نوک رو مر کش راس مادران ےک
 تی وتم ےب وا یر و یرامتناوآ س رک ير | ورا کر
 وارا یاس برض یراک ی تاپ لو نا كرش یا تاج
 لوس یکن ا ےسد وری تزخڑ کے سنا ۸ ےسوالع ںیم کارو

 دکار یری کا ےن یم ےس نا ء ےرلا ٹر ازل ںی تسمو کک
 تسود اےس یو ہو کل ایم ہے ٹوک ابا ےہ ایر کُل اب, هر ۱

 رای دوم دیس وری بور لر کی وآل اس تسددوک
 روا کی ینا گرم ےس نر ایہ اورد ا ن ایز رک درک ےب اشو

 مه



FSETاٹ نايا با اورا ن  

 ۱ -.-س دیزل سم 0

 ۳ ہ7 ڈین یی تر ۱

 5 مار زا هک کس خر کاک 1

 ۳ اش لاغر روا چاو میک رود نا وک ا

 اپ ب تک ادا اےک 2 ی بایج اک ا ام ٹ اول ن لعن

 ٦ ۔اھاو رام نا یتا کی تی ا ورک ۱
 کن نی د میک من “ےہ یورک وکی نیک ٦ تویی ئَنئاتاَس ٭

 9 نارد زکات تر ۱

 ۔ ا امید واک اتنے مز توا. 2ھ ہم
٣ 

E 7ناب ای 3 تن  

 ۳ زہ کوس اپ یک کک
senan 0.0.07 ۱ 

 ۳ sal ۱ :«تا رايات ۱

 ۱ : ناپ ےن نزا داس تاکید نو 6 ۱ ۱

 4 1 1 ٤ ی ۳ و وجد ےڑپ نک ین عام ابن



Jd ۱نال  

 ۔ایارف روت نان اروپا کد.
 شرور فساد درو ایا هادی
 کابل نرسر[ه دای ےس لاا کاپ ےس ام شنل 1

 منسوب ےہ ٠ ید زاما یکے نا بکش ی مترو
 . نا ابیگل و و ےس 2 یی د تنا اکر کے نیک کس وانا
 نف اک یکسر اہ سول کا هم ما ں یہ رکا یک ازدا اتے ی ٹوک
 واک کے کک یک لغاو ںی ں وانا برکه نا ساپ ا

 کا یک کش انا راہ روا تبسو ق سا و روا ےس یا ید تم ۱
 لالف2 راک ملال جا اےک کرد رواہ کرکے اک ید ا لک اباق
 اپ ناک ےک ره یلایخ کپ نج د راے امو کی دک ں وا
 یش استیک ن روکا کو ف ےب رور وام واتر لر
 و بوضے یک لا لوک

 ۱ ۲ ۳ ا رم ھ رو

 انس ںیہ اک کس ئی سن
 ےس ےب ےک پآ و ساسی لک 0 17 اک کوک رب

 لر ری اا وک کو و یک د لوا رد نایب جو

 و السر کت دق کے سول ںاسایرپپ ناب ےک واک یت سی
 هر دمت اپ نایب ےک نوفر یک
 ترو کر اک یکے لم سا یب کہو بنر اشنار اپ یہ ہویا یش

1۸4 



 تا ڈے سا لا ٠ نقلا

 77 ےس فا اب دا ام ناپ یک اٹ تلف یورپ ۱

 بلب ا سش رخ بم 9 بلوت نیر

 ا اهووفو یاس ۔ےانگ اچ اں اچ د تر یب ںی ییا

 ںی من ےس اکر قوي طوعو ریس مزو م زر

 Ei انار ام مارس وا

 ۱ یک اہے کن اتس گپ تب ساز یک یری ہو لا اک

 اک اک یر نانی روا یار رک کت ایم سنا نین
 کے ا چیف یس اھت ن اکقزوم ایل[ لک یر نو

 7۳ یب ت ما اید ۷ دو 1

ورا 2 ناگ تا را - وا و اپ ایھ را
 

 ۱ بوت Ika نامر ت نکو لیکو فرخ آۓ لو اوکن 1 12 5

و ت وشو ناروا بابت سز ناو ا ۱ ۱
 ۱ 

 - اب ےک و سا ۱ ۱

 ھے



 نازل ام

  تنساپياب مشکی لو ساد نک ئ لاا پ
 یک وار دز کب )طا اروا بسولسا ییا 227 ےل ۱

 یگ هد سدان تماس کمک یاس یل
 بس کب س تاس کک نیک کیا ما يک اکی یاب قوم
 ۔ںہ ہزنمے روف فقر والا لقب لا
 ها کدام دور میاد

 تا فرافااس تیپ نو سارا ارکان دصباقیف سج و ست ۱ ےس ب07 2 دم ۱ ۱

 لک و وک روا 2 ۱

 باب ق ن اش ا ےک ا
 تو روش تی بت نیئاضم مات نرخ اےس زور

 موم شا 1 اکے کا ےک ئی ادا ںیہ ار اور ڈر وا ظاڈلا ےب ۱

 فاخر سال ون روایت موم کس او بس مس ناز یک
 لہ يک کس ارکان امان سم مزاح مرکب سر ںایئا ٹپ
 0 کرج بزر شو گرام ربا ہر ماو ۔ قلتم ا ےس

 لب اتو ےہ یل قا ںیم نشین اند کن جت
 کرڈنروا ٤ انا کرت یا اوم اڑتے اوس انرواروشوزوزج

 اکا دم 00۸ر رس
 اب »درب یک ین یکن رقیب اشک رک وکیل

۱ A : 



7 ۳ ۱ ۱ ۹ 

 Ez ۱0077 کیو یر
 لات لا مات نو هرس
 ۱ لا لفطخاایکم ضد قو ابو یاس کن تلد

r۱ نور هنر فو زا لی ےس لوس راو ہر  

 ۰ ا Î الناز 11۷ 2 مے یا اج و ھیچ

 ممکن پال یکی رو ساکن وج
 را روا ا نگہ دا وس : تب وو در اب ےسر رو مس 2 اتوار ایا

 تک لا ان 4 ابا یھ ورکس لک اکے یز رت واسه

 - تا 3 ر ردد انار | ءاشلا اخه ارتشی ۱

 مل ها سیل بج امر تعریف نم
 7 ام وب ایہ ایا یو وارا کیا یک ویو کای

 لا ۳7 تاب ایا حر سوم تر وا للا یس ار و ۱

 ۱ 1 اکو زیا )سد یاکن آر مول و ایکو گر دا اک وا

 ۱ I 0 ts و

 هه کل او سر نایز وک رک
 1 : تک ا NAG رے او اپ یس

 2 U EES ش
Ly یک رمد دای و 27

 

 ری فو انٹر تہ ےس



 ناز 44

 ۱ هیات وب ین لزوم قرص ترم نی هوم رب

 ںاہنر نب دا سبب ںیم ہلزاقم ےک نیا اد ہوم دہر دا یر انت
 ۱ سا رم سر و ۱ ار در رک ط
 نیت و کبک نابز 7 لوا گاتا

 و کاتب ںیم باو ےک نو روس کو باس یہ تا اب
 نام سم نویس رز سر اک سودے السا کو و

 اب وکو گم تاپ والا موسس

 و مو یو یب کن قا کل کت ترا
 ہیر ڈر دژ نوش نل ا سیم رطح کرہ ےک گپ اد
 وروشر رکن وے و مو مک یاسر ھادنب يا

 ۳ رو 7

 لرد عمره سر نچ ںیم باجی نر ڈال ب سک سد
 مے یس ںیم ۱ اکے و ورد 1 لای روان نا گرم

 7 تئاطلروا ارم قی ارواوایل ےس یس نزن لر سب
 هر ازم رق ںیہ و درکاوا وک ا یک ترابع یاس تیار
 ا ۳ 2 12 7 ۱ 7 ۳ رو

 ار کے ید راجو اکڑ رہ ےک اق یا یم ںیم تاک نت
 . ےس شی ایل باز آر وک زم
 7 72 7 2 ما 2

 ےس ہوس ترک کر ر ناب سزا کو
 ۔ یا وت بس ےک ا تاکی وگو ابا یکن لون

۹ 
 یاسر



RENEE ۱۱ 8  

 ۱ ی وہ

 ٰ زار رب یک ار ی و ئی
 نان را ان زر وے وم با اش اس ٰ

 ۱ ۳ ۱ تب 5
 ٰ ٦ ١0س دز

 ریتم هر لاو
 ۳م تو یو 4 لرو الم ےک

 با وا و 5



 نقلا 07
 ےس

 e و نی ۲
 بان د بزب قرمز... بابساذازداگرا بست
 ۱ ۰ . مے یک ان

 ۱ سس 7 بان آں وک گراب سز ٠
 واپس اب بال را نم یاو ر 4 بام 7نمی

 رج

 ۱ a سرش ایں و درا ایر لاتر نر بابا

 سر اہ یر ی او مشو رپ کا پن
 ' ہے یک ادا سی ف یی چہ

 ںی لم ںی ھی بو یاب کتوں یش یاب

 ےب تا ران ےس اڑے ند ی ۱
 رخ روتا کو ېم اپ نی پیش
 يا یادش وا اے

 7 یم کی کو ھم لام لنز “لاسر!رتی
 - ۶ بک قو

 و امت ےہ ,AILE راب

 تام تاک سیا ریسک

 باور از ناب رک یر ر تب بلوک رچ
 اوز زلال اب اب ےن لرارشاسوم ےس انت ات

 کلم ض گیر توکار یخ

۱۹ 



 فہ مان 2نہ ترس اےس بک اقا
 ر و ۹ک سست تی
 یا نک اتا ۰ ا

 ڑودوا اد مم انا ام نشو ید مد غنی ارش ما
 اک روا عاد اس ویکی ےب ناز اپصاصوا اید عاد نیر
 ضیا شن کد کیا یر نرم.

 اومدم اش رکے کسو تب مک ی سام
 ۰ ره اى -- عمر <7 ۸ی ہک ر 7 دے 7

 او روا چک افلاک شب نیاوران عد
 ؛ےاباہزہ تدانزرداِنز دوس تیار زم ڈک یدو روا

OSل ا وف و ا مم و  
 رخ رر ما کک اک ںی یم تیا رکن ون

 ا

 انا تو کار کل مغز
 ترم نوچ نوچ یسک فوج یورک یڈ ںیم تراک ایم
 اترا اجل کروم سا ایک ترا سیل
 برو نان ےک اید مک کی وپ لیلو یک نا تے یر زا

 اا اے مال کای ھے
 هی[ لک طی قو اہ تسد کوک ماکے ار دن ک

 رشترار این اےس ین انا ملکی کے اپ اپ کلا کریک اوب <۳"



 ناز ۱ ےگ

 او یم سی 141 1 le ۳ ترش دک نار ام باب

 ۱ ئے ادا وک السا سارا فو م007 ۱

EEروا تچ یکن اس, شرف نٹ ى  

 DNA LE نور ا اقا اش ری 5

 .f تدامخ کا ایک ا ےس کاکو میر ام شان

 ۔ ودر تب لش ۱ تو تہ

 زا شر ی کوکر نت حس ال سان ٹن یل وکاکں وم اکے ان بن
 لپ ںوہ جا بسیج ےس نسال ل اک یک رسا رو ۱

 سا یارک کا پر یس اوب کرن انرکن الا نوک
 .زدزنوابلر بیس

 رپ رب ےپا ت۶7 هدر ۱ ی

 بال زر تک رو وم باکو ےہ طو تو و ائ ا ی ۱

 اتارا اس یو لب کوا کاک دانش نور و

SESSیی ر ویا ین اونم چم یش ترشد ن  
 ہول I) اےس ا اوس یار وا 90

 رله یکم اک یکم الو ا کیلے
oکم وک اک لہ  sy 

 ژل نامی ےل ےراہ ےل ئل نس نازک نا
۱۹۵ 



 ٭َ_

 کس ہم یی دابو او یک اشیا جو خیار ایی تکه
 روس ےس یسک ال اگ اک ساو ت ا
 باچا اود کلام تام چی یک اک
 کاکی زاغاففاماي ورک آب نر کن تای ننس
 دلو لب راک ب یلغار اشارا مارال
 اےس ادا نیزے یا ٹل ام تب ات رب درر کاپ

 وما شاوایکوتے ایکس کال صا کو: یاب کپ اک کف
 باب لک ےس ند اکے رب یا مالکی رک کر کد ات یے ںیم.

 $ لے وار اوہ ارزی فیکس یل ی
 قوم کاسیو نوک انب اکو نام

 هتلی البت سگے یس سرک ں ون و ارگ لاا "ے٥
 کتاب بم پی بید اقر پرک نت کیا
 گرگ پنگ اسی ںیہ ںی اب کپ تک ب رب
 افا یس نے ی مارو اےس نان لاو نو ایف شیر

 ٠ اب, وم اک رد كس رکن رمان زی ےس س اورتخسید 
e 4 کے سیل میگو رق س ںیم وہ تراش وت اکے کس تر ہیک f 

 کو ایایزلد وے ار لے راے م
 تا اس ادوار ادرک شے ے ا رج ریو دخ اکی مالک
 اتا کل یھ نت الا سا واو اوم تیا کی روک



  نآژلازاا ے0 -۳۲ 3

 ۔ فوق اما تو را ا اک الی فک اونو ںوپہہقیرک
 تو رل دات هاو مر تباندچواتعقرا اکنں ام ارواوہ نڈرردا 5

 هری لیوان یراروو کیر کریس اےک
 نیلام دز ایا یار ر کد سینی پ آت الام بیا مکے
 برگه لاک باک

 دا رپ موقت ووٹ را دو هنگ ۱

 ۱ ۔ےس ناش یک یک سا بال
 7 ھد د رم م 23“ مر
 لو ی تیکه جن ۱ ن) ٰیوھذ ]عطا مو

 ٌ ۳ و قيا حر

 .ع قرب لن گام ناد . ..  ید یورو

 دل واریت ہن کش جے یہ ین یو لال کن قرار
 ۔اگ ا کاپ ںی ےک ل ارت رکی شاد

 ل ج نم موم ا

 مرا دوم از بحر کد ظا ا این اتا ئو شرف
 ےک بلشر وا ایک تالام ےک فسا انوا ےس ارز یک ۱
 تنا نگر اکی رسا ویلے جے وہ اناج وارثاتجل کلا ےس تالا
 ںیمہیلا یو ر ں یتا ق روا رق نام ماما اھ اڑان ما
 پیارا ۱ لب وہ و سکے ام ییدام سا یت ۴ تیلو لذ

 ردا بزا یز قولدا شتر او ثبت تام سنگ
۱۹ 



 یہ رو

 یراطرپ يا تیبا ہو ںیم وصی وطنی ق س ئاق
 “ویو ترس اچ ںو ت اہے تقوا سالام امیں یہ اپ
 تماما! یا شر رس نوار لامس اک دا
 ن ات هتک ویک مد ورک ابا مو تمام موس
 یکی اوج اھت مالک کر شیلا تف ٣سا ورک ین لانا غل
 موز ایوب لمس لک هر بلا ام رگ اروم اؤاےكان
 ا ا لوپ یپرک نیوان داس یک
 `: او ےلع له e رب e ا

 روا ترضع دورا کو والن یکن رد
 راوی تلف تارت کو دید الکی تاک
 هما وکیل ون توپ دم سا تم و پاو کر ته
 نی ان اوور رخ ےس تیوب کی ورا رک

 _ لاپ تحوتص بقرترب مولا اتوم یدال ےک ج ۔
 اب ح رسںؤاپ کی ضا نر ہےنوکت اسکار پآ ی نک
 ول تک تلف پر ات یکم گور واکس
 کچ اراب کن فنگ رز دا تڑپ ب یک ضر لت[ ییا
 یا ۔اھاھچدپپآ2زے لے کل قبال نم ےس ناز
 اب اچ ناو الر نت لد ںی یب یارو کلیه ت یل پحاس
 ف یت( سس ےس پاک ایا تبن کت



 نآلاڑاُا ۲ ۹

 ار مزمن کن شبا یسک ید
 کت جج ٦ ہو اکر ترکی راست وا

 ے رھے

 اگ ایپ نایت کف
 اص وز نزار ےس ےن ندارم نر

 نفس یاد ںاتفرر نا ےک راتب اوچ کل اوس سام انس رمز یک
 هیچ لند ےس پاکو ک ھور درا تسو تی اکن ی تس

 راد الداپ شپ نہا ےس بے الا ایپ كاج ا مو ج

 ںیہن کد من لب عرس اھو ماہی ہی لاک
 عب ر ےراسروا ہطساوالب ںی تلاع یک بر بال الا ےب گو ار
 3 اےس ےہ اےک ل باراک ی اعل یکن ول -
 ۲ اومراوو ےس 83 لاک

 ایج انا و اےس کن که سانگ تارا
 ےہ تر اس( ابر وا شام یکہ کس فام یک
 مو پ [ السا کا مو یارشا امن اس اک لن قا لار
 ایشو رواں ولا زلف رو | تالا لبر دا لیت ناز روا م ادا ےل
 اج تر ت لخت قرنان یک نورا قاقنروا قران اروا لاکا

 ساک زنا بین مراد لا نس تر یارو ا نا ی ابا کپ ا
 گز کے وہی ئی اول یہ ایس

۰ 144 



 رح ٭ 1 ست

 ۱ ےک ?E ورتب 72 27 ۳17 7 ٰ
 تب ودر ست جوک پا دے گر رو هد کر ۱
 ۱ 7 یسک و تال ائ ایکو ہا کاب ہو ےس کو e ا

 دسر عاد یار ام تور نقاب مات ۲
 دوی اگر بز «ئر ,e ر لد ےک ن اروا ےک یم نر

 OEE ےیل لپ ربع تان لنا کب 2
 شیک اد تاں وو لی زاب تسا تی تو

 ۱ E کن سر سن وک نت واک پتے ۱

 ےک ےب لب ےب ےک اروا یک
 نئ ایٹم نانا زان تب ایل تما اک تا
 ۳ لب لی سا یخ گم
 دا
 شو ا نیز ری 2

 ِب درک بولفم لاج... اکو ى لالا
 ۲ٌ تراش اتم ںی ٹو ناو اسود

 ۱ ك ا مکا نان درد نو تک کف 2 ردا لور پب ۱ ۱

 هارد ۱ رپ ں' تراع الت اروا نام بیم بقا ا

 اےک شرا ےک ےہ 7 زا تاب تاب وکلا رم
 لولد A 1 تروا لس یت ِ  زر نو نا ۱ ۱



 نزار 4 ٦

 یلغار کن ا شاید سرا کی اک( کا ارگ
 . دما کت یاب یکم ایر اداب دو کت اش
 لإ حدی تم لنا یک نریم یاس یت یار

 یل یک یا 1 ل 73 رر انے زذ (کرشیتس ای تین وک ۱

 تر ےک سکے وفا کم کی قر کے ا دو و یئاپ ہا
 نوین بستم نو رر ی کلیپی
 نو گیتار هی کی بد هاب
 یو ےس کسری رپ نایب

 ۶ ۶ع رپ ا

 . یک ین نا قیام ل
 افت لام یک ق واتا ما

 ہو کرزی بس اودا یکی ےک لا اک کک با
 دوو یک وطن لا اب لکه ا نگو تریلر توام

 رک ایا ایک غ ای لو ےن س
 نور وٹس در لاش یس ی ل اض ین م تاک اسالم شر ساو

 یر رز جواب ین کال سوار اد ےگ یم هک دهی
 لر کس دل فکس روتر ! انزوات ات ےس یونان

 یی رپ سم کک ا ےگ کرم وک ا
 روا و سنا ز کن مش يا ترش کی کم وک ار

۱ ۳ 



 اگ ات روا تل رسما رک ی شیر يا ری
 نار سز ها کمانے کس ی اغ اشو ما سام طب ےہ اب
 ادد اک یر ابواب زر اا دا ا2ز
 اف نانا کار وری واکس ےس کیلا
 نا انب تنسیم
 اه

 نازک زہ نت ادارہ قراری صاف لت تیرا ها
 ۱ ککے رب تالاا ار وا وفا مو ۱ ِ ۱ ۔ تلاش IS ا ایر ورق پس ۱ 2۳۹ ۱

 ار تیرہ

 تا .٠ اتام پو - 5 ۰ ۱

 هست ستم رکا کو زینت تابا ٠
 .: جالب: ںیہ ت زہ ی تقدروا بس لگتی یکی ب تکو م نم
 لترا امیرکبیر اسم شب ن اروا ں وچول ہی
 رگ گر اجا نایک ں وہ اکی کی ولو
 اد گل آپ رول ی فرکے ہیرو ا ایک اڈہ تو پشت
 ںی دالاے نزد ماتت رام قالغا م اغوا تالار
 انا الن کرار تیبا لو و '

 قوا ار املاک اس زکات دسر
 ترس اف ےک ی وردا تنال ناکا کک یب ل نی

 هال لجان و. تایملسا دما کم ۔ ےہ ٹوک ناتکاپ اپنی بلو هح



Nلالا _  
 امر رپ ا ےہہک وایان اکا تک اک اتاق
 ٥ دان کن انا ید نس 1 ا تمیگر فکر اروا

 ام ات ریس سم بوک( ت قا: تراک
 رعد اے وہ کروم تین کن یاب کت کے بلک
 نیا راہتواب کلیدی س اروا یاد مار هدر ںیم بنا ےس کیک
 ےس و یب ناسا سہو اک درماني ئ اقرار
 ہا اب ترکہ اب ےس بک فش تا کا ر ر اون ج

 )ماند باعداد لا ادمان الوم داں یس سیصد یاو
 بیت شب لر ناز تبریک لوہا یت

 کتیا ےس نئی سوٹ ںیم نرو ناسا
 با لول ےک پا یس نبوی قژواروار ابن کس یہ

 "ا امسال ساکت اناس ٹاور اخلاق لا وا یز ا ۱
 شرک ایگ 0 نل اہ رکا کریس مشر دا افر تب نو

 تا ی کبک اس ات تن سکا ا ےن کل یار ےس
 کردا کک ٹال ام کر رقم یکے وحشت لو یاب تا
 رک الا اوروہ روش روا بہم ید باگ تالایک یش سا
 سار ع وکی نفر بکر ودر ذات ی اپ انور تلفاطی ی ایآ

 روا ے ال تله آلے کے راک اب ۰
 رب حرط سر یت چتر یم تالا دی کر رکے کتاب تم

۲۳۳ 



 ا لابا
ETT ٣ 

 ںی یں : رب یکسر شیر یر ری
AINE: 

  ۱نشے قالغا لارا مچ دن ی
 یار تنا ول سب و 7 لاس سواری

 زاس یی اکو ا اک 2 ر ل بک 7 5
 ۱ تام اک لم این اردا یز 2 ناسا اپ ےک نا کو 1 5

 و ول )لکو تمل رمو وترا
 لا کہ انوا یکی ي واک اا
 نا اب ےیل ںیدرا ۳/۹ یز مش ی یوم کان یک

 9 تراک زی :تایلارا لام ام اوٹ اک ال رک 7
 واک اروا کی ا تات دک کالای اید اتام تراک ںی رم تس

 5 زر ی و و و س ور

 ۱ رک سک ہک 2 ی و

 دچپ



 ۱ لاری ےھت یو لپ ںی: ےک ترا ادا کبک یا
 , اڑی ٹل هما وکار او پإ ھت ایگ کج شدن مدد

 مار ہے ہم ےک پن الی لان یخ جفراددوتس یکم آق `
 ترلام کی روا کب یی قوس ےس بزم ےک پرگل واو

 ر( کب طا ےس ابا ےک یاس رکن اک ر تت ا ےن پ آں
 ییا وای اب گہ زادہ کرک اٹ را وس ارم دار ےس سج
 1گ اما ارو اسد اکن نوک کگرززےن ا هدایز ی ااو لم
 هر لو کرت ںیہ ب جود ےک او یک فلا ال یہ لب اھ
 ےس کی کن تدا اوج غفلت یکن درو لا ےس
 اود کر ورد بیبر کتک کک ںیم وان کت مل وزرا

 ربا وو ب افا وا ےک ٹیک دبے یک تب لشو ےک ےک نئ
 هم پول اوت کن کت لی اما ب مع دپ
 نیز اف یکے دز کن اکر گو نوا هد اڑا یک لو ماس
 سا از ےک تيم تیره ساک
 زر ڈر از یوکس ا ںی اے زوروا راما تلل کومی یا
 ننگ ا ےک ے ارگ نوش انہ اہ و ےک سپ اک آں اچ کای اب

PANAےہ سرو سارد لا: لڑ اھ ےس زوو زا  
 یک نب وک کے یہ کپ هوس ںو تا ار

۳-2 

 تش ۰.



RETEST E 207 
 82 ۱ یر 0 تا وس اپ نر ادوار )نا

 ٰ ناو او ورا اس کیک 2
 ۱ کما پکی سر اف ون ا ہل نیا
 2فیز پا وبا ات نان لت پک شا
 مارا یر الا یں اب ےک اپ ا سیمی ھم

 1 اپ ا ناتار ایڈ پڑ الف تال ےس ۱

 که تاب تاران خاراب او و بانکی با نا ر ۱

 ما هر ا اہ کس ار ام ےہ ۳

 بس کم وارڈ اس ردا ور یک اے
 گرو اے اغوا AY تاب ایک

 ۱ يا 1 انو ےک فض لر
 گل لا اد 5

 ۱ ات ایگ ور ہک ,

 ی و ج

 ئ7 1 تی هد سس بک 9
 تر اح ار هو تی ںی

 هند ۱
 ۷ ےس ہر 7 پس نی

 شکوک و او ہی وا

 ای لال توپ که بک ِ
 تی خام 2 تک



Rdها4  

 ڈیم ا اد ےک ولا کی ب تاھا ےک ناگ ا ٠
 ےہ کام کارن نا انکم ت شاہ جدا سے اہے مال سا وچ
 ۱ ار ہا اکی کت الا مات پس لاک يا ام یر و

 گروپ بانان اف بل سرابی راک اپ
 گور نر ق تس قیاس بهر اسمان 7

 ۱ مو ارم ےہ

 تالاف یکم یرکن و
 یوم ےس یک امن انت کہ وا کون ادا سیر کت بر ںی
 رواو تست د ےہ وادا ےل ل کلاپ ی ظانح کس ارج
 فر ےیل اے رم 1 LAL کان شوک

 ےس لر شی کی مان لاردا تراک یار وو لام ےک ۱

 اھ صوتی وار رو | لای اسر علوم امو ن یم

 امانت مک ورم لاو وم ماما س رکا
 طی کود یکن یو کہ یا ادا ادرک
 “بے لان یک اے رد ایی ےس سا ات ناس مم ایما

 )كس یارو طر ارے ۓ ے او ےن! ند ون ال
 هرز یکن کشی ان یک قد سا نان

 روایلم یہی وبا ےک ار وک شلاڈ ارم یس رکے یش ور روا بابا
 وتو لتا روي ناگ یر ی بي تیرو کن ویر فرم

۳ 



 ۰:34 تے ریو

a Tay 

  ۰ےک لل انو  f 9ی مکس

 د یی ارگ ےک سا ۳ هیون لر

 ریز کپ ےگ روی تیر اقصی 1 |ہرعذو ' و

Weje? رپ ی یوم نادر ون بت سر ٤ 
 با ڈاک تو تم اظل یک 02 ۱

 سو وطن دب کنز طی درک
 ما ۔ایورگ اس ےک بلا اد رات وا یم
 جک نص لایے سوي کر
 ٰ وراق: خا مک ےن نو تنا کر شا بلالسم

  Eلون بر هو گه تدابترداظانلاےگلۓے ںوظنف ام, لا ۲
 و 77 ا کا 7 اےس و ۱ ۱

 سر ای ۱
 نا ا اب نیر ۱

 © لک رپ را وک ۷ دوا لاج دست رو ےھت 3



 نت ۱ ہم

 تار ںیم وو دن ےک لوٹی ۳۳ ا
 سس
 حت ےہ رک كی لن یتا ہا
 از ٹیموں شک یونان نارق. رو 7 1 ہلا

 عن کر س نب تا

 ود شپ زر وا ینا ےس وہ تندر اکل اس تور کوک رکا
 ورکا با ی E الا راک نم

 یاس یم سارا ازم ایوان رپ تاب اش ٰ
 زوم ی ۳ و ےس و وے ل باقی د نیب رو اکر چ م

 ۶ و ولو کس اسکای لار ںیم ا ارو صاروا

 لمس اوپک تام سل
 نام سرا اول “ےن نم لورا چوآ سامو تش رک ورڈ

 رکےن اس تالا نا۔ نده د لاو او ےن کس یس

 7 باری رنو کن ای ہک زا
 یہ نوبت کیم ےس یوم تورو تنفس
 بز ہر شا افلاس لو يا

 هک نوا ضو ےب ای 11 نرو ارب ی تال لا یی

 ر د رد ےس نک +00" تی اوستا )7| 7م

 س
 ےن ییہ ںی

 سس

۳۹ 



 . نشا 7

 “اے اج "تک

 ۱ تک  شوک ۱

 1 ںوڑایع اےک کن رت ییا :ے : لوکس و و رمت رعنا پر

 ۱ یاس دق م اے طرز نون و کے نا ھ2 ایریا ےس ںی ۱

 کٹ سد ات ملے یر اھت و لی ان ےہ
 ۱ طی کت لو ٹاک لت ” عاد ور ےب

 تک اھ سو رس 7 ا

 ر ےک رها سا اکیا در
 بسی 2 ۳1 اد تلخ کل اکر شوا ۱

 ۱ ھی ماچ بار نرو ںی تر ارم پارت اٹ

 وس ایت نا گی کے ی اوس ان نو ۱

 روا نوا لب ےب او بہز کہ ایڈ تامیلعت ٠

 لگ مس دلو کس ےب ایل کز داما لوک مر

 گپ سے ابا درر نازک کت یم اک دو و وک تابع 7
 ۱ وس یر ےہ وی ۲



AQ ۰مرآرلازاا  

 نم هراز لو د بودا ںڑہ اب لا رک تاک

 فی وا نر سکھ اپ ےس ساک وہ انکل ا نا لوڈ اثرا
 را تو هیت ڑرویدرویگنثس

 لپ یل
 ےہ رپ ا

 ناب اتلان لا ںی هر
 ۹ تشک اروا ۱ ۲

 يب دک ساپا یوکس تلاوت ید انک
 ہکے ہ یک یو لک کو اکا کاری ب"
 و ےساگایک ایہ وطن وک اک اتم یک اوت ا یاسا
 شو ناشی ماکت اف ما یک اک لاف ںی اک سان اکی لا
 بم کارا ناخ ترکی اھت ارد بهت
 نت کس ایمر اتم کس ا باک کی کایند کرم نو کلیہ ولی
 کی وہ نایب کتیا اد اکی اسس یک تفت نر
 تاب تک کس خس رام اک بانک وکی اند ںیم تیس لا
 ۲ تہوار ہ تسسولا یک اردا ےس ی نسل اش یتا
 لک راس وہ گو اجر وی اس لا تیس قر وا تب ام تینا
 هنر نہ اچ سا لوک ےس نیل اعلا یر اک انا ن اس1 یل
 اک رکی اند ہکے ہم س تشک سا مان اک سار رک ا لات ڈی

 یل



 "0409۳۴ یک 8۰

 فرد لان کان ابا بیش نک وکر یک ای اپن باقدو اس ےک سا
 لو نفس و کاک نیش نا ےس ابو قوس ورا اے ےس
 گو ا رژ کت فرو یس 1 ما ایک یا نفس وه ہن کوک

 ۱ رس یو تاقا ارو اراد ر ں رک
 رسا | یا ےک کن اب یی کد یو ناور دا کونو د
 یی وار وک یہا يا ےک ا اپ بام یر اہ اےک ساروا ا یا
 فک نا لاک راوٹنو تسنیم
 زار اکی سراس پیس ساروا هیچ آر ٹو ب ب ب ہل ای یا نٹ

 نوک فرب یکن یک فلک عت شر وایت
 1 پاک لاس لا فرم نشو یو ں امور وا تراک واٹ يب ںیہن

 ۾ ` یش و حل بت روک لوز گرا ترادامم نکے ا یر

 اس توش تا تیمور غنا ب کن کای
 "ییا انیس ارو رکو ےک رت نح ےک وغ کہو د لیٹ مرو
 ںیہ اغ ےس یا منا یاد ہ حل کہ تص کان رش ن ڈاک
 هو ای ب واساروا ناز لاکر ماعم س اروا دقو سافت
 واپار جرنبار و ساروا اکیلا واح مارکہ تسلا ب

 کز اک اند ار اراپ لب ںی زن یا فت کو کہ او قو کہ ل اعم ٹوک
 OA نب ےہ

27 

 ۔ںناآزلاڑی



 ناز ٰ 4ا

rےک ۔ ےس رپ ےس یل ادب اراک اس ن  
 ےب ما 1 لات ام وا عشر ہر ابر ام ٤ اشرد ا اب نیلا

 4 ول ےس پا باول اکتیو [r رکے سرو یب وا

iedلاش ےس پیک یدقم سو 9 دیو زوا رودرا تیم  

 0 و ےہ ول ےس اب ےک قم ا OW وروس ار کر وک ۱

llشر ور تاب ام دم اما ترس اپ یکے ٹی ےہ قطر روت رها  

 ےس یک شیو اک ں وان سر تم ےس یھت اھت ورک کو مم ںی نا ۱
 یس تربیروا ےس کر مس لب قوس ریس انچ

 تام ق اف ام مترو سارا نا ترک را ٰ
 ازم را یی ودا ازا اب نشو قرار کج
 AT کیا نا شیک و نام یکن ام اج اک اک یا
 نان رر کروا رک تک ال تم رک کر روا ولا
 ےس یک و اپ اہل ٹوک ل ربو ریپ ےس تاب وکی ےس اب اےس

 11 اثےدا یا و کک او جی 2ص 3 از شارد یک

 دوڑ کیم اس کیلو يا اکا روا ید تم
 لئی از ےک وبه ا و یاس لونج ےل و و نا

 ساک کوچ بنای یقه نیو رد ۱

 سرک لمبا

۳ 



 اھ ےن

 تو و ۴س. رٹ

 ےہ ار و ۔ ںیھت مارنا 9 ۱

 ا اپ یے اش قطر وا سش نال دو یک ا کے رک

 ال یر لوم اورا کوه تر و وک ایش ند

 ۱ ارت سو وک کم رسا سراسر ناو کت لر

 لک رک تسر وا ناو ییا ی هدر زن ےل کوج
 ۲ برنا موکت راتب یرافزاوآ نرخ یا نر وات ۱

 تراز رلراو شش وور الال را لولوز آه بسم شوخ بوس روا

 ے0 سر 7 شک روش آب جنناموا انے ۱

 7 توپ ہیلی نا لم کل ون تر زس س اینو ےہ ایڈ چ ب اڑا ت ۱

 سابق اترا یک کر پ وف ےک واو نسو ےک ں وہ تیرو اک اپ یر ۱

 ۱ کوس جگر نوبل ریموت وز که تایثاوانال اےک

 نادر وسواس کی باشا راک تام یک وي

 E و رگ شل کارو دهم ہذ ای کت باب یک 7

 : کوش نے یر تاک وم ہرا وک تک ب
 و يا نکا نم مر ترا ۱

 پال lad اول اکر ایپ نوادر نادر ٩ یک راج ۱

 ۳ 5 ۳ را کج تعا ۳
 عا ور

e. 



 ا
 و ودام اکر تیار شرت ند بد... تو شرم اراده تز
 وار میک داوس آالچ دب نرد . میز متر کن ور
 5 سرت رک سل کر روا ہت ا ےک ۱ ۱

 یون کب اکر رک کہ زاوم ریا ےک انک اسم ات
 سلم پدر جس اک قاب حرام تراک

 وال ہد از ےس نا ہوا ے ساب اتم و یم و نس وم سلم
 ےن ین ناک کرا ما یک و تیک صاف
 ماع بوس او دا یب کسب اء ےہ یا نیز لاو وف
 رس لیکن ویو باش وا اشراف نایک رو
 کا کن آد یا رج نار رن سلور واال یک ا ےس نا

 ۔ر کے ہا ام آہ نار ماسه ردو ل ویب یوم ۱
 بم زن اب لو نسل امر ام ۲

 ٰ ریس امر اوج ار ترو ص بام
 7 ۾ ۰ ۳ ۳

 ازم ڑی فٹ تصوف ان
 لوک سا بج سا قوام قوی انا ۱
 ]او باغ وال مم تام ی او رم اف کر
 وام ان ابن اونم او او اف بر اردا اے و
 2 کرک ہن یز ید ربی نرس ار وا ت غلام تو ینا نیہ
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 یوم 5۰ و

 اوور زور یک اور ب خا تاس ےک تر ےننڑٹح
 "لی رواض نیس بام 0 کر اٹ نزاو ایواسماک

 بو وب ین مم سکت ضم یر ود تش یکی بتا
 یان رنو تورد کیک بال واس ناش سنت را
 تیپ و اکے ےک سا بج لنا پس دشا ےک ت ارم لب ام
 ارت اس ریش وو ق اس ےک مذا بق اس ےک تر يا
 بسر با ں چ حر گن لود کھ ذا فاس ےک روا
 ۔ دار نحو کشند کود ی رے زر

 لعل ر ےس ےس ود نایباک یا کر لاس ئاس ےن.
 واسم کیتی کاپ

 سم ی ی از جے ےہ در رو تر ۱

 ۲ر رس یو عج
 ٠ فر ےس ےرکد ایرج یر ور روا بق لے نام کک
 اقا رخ تسیدروالنش یا یر توام
 تب نر ياري تيور نکس ا ن اغ

 لی سا یک انب سن کا کر ٹو نور ٹیپ سکیم
 : نو کلا اشرف ود ا
 ہو ید ے اح و یک شود یک وال ٠<

 سک 5



 : ۲ موقف 2 سم

 یر نوجد ید ی“ سا سد فا هک برت ق خیا تسلغرحلا
 براش, نبسنپ شرب سوپ ۰. ممه حل ۳ ۱ یر ۳ و تاچ ال ہ ےک 7 وس ۱
 ۱ 9 و 72 عو۹م 050.17 ۸ ۱

 ۱ یم تو بول شا وا يک لحس رھ لع لعب

 بلا تا لر پر الاسد بیر. ۰ ۔فثیشعنؤن
۱ ۱ 0 ۱ 

 تہ اےک کد یش اس یکن فرج ناکہ فہ کم درج
 کک نوری ین مار یر رل تس ۷ لا دو یھ ید سی ۱

 هنر لت یاب سا ےن ا یاعو تی تچ ات صفت.
 مفاد ار او وفا

 7 اِ رہ شو ۱
LEAےک ی اوو بس رک بس اج بو ورا ےک وہ ےتدکع دو  

 ےن بہن بز ی سود او اوس ےک ل رع زیدان گچ ۱
 سرب اہ تر مرک آ۷ت جر تمزو کلام یکی ںی
 ےک و و بر تک !ثساتد اور خسروا لشد

 1 | تو مرگ وا ترا | ڈرو 3 تک گه 212

 با ياذاکب گه پس ےن میکس و اگل چوما در
 رپ یاری ی سس بس ںی ر کر لیکل اس نک
 لا نکنم انسان کا ناف ےل ساری اش تہ دک
 ( 8ا4 ےس ات درا

. 7 ۲ ۱ 



 94 یار
 رييس بر تک

 . ا ةو اج آے مسکن تو
 7 قیےار : ٠ شل ابا تو فام

 | ور مے ذکر ۱ E یک ا ۳4
 ٠ لپ ےس مر زم کن نا ی لک کش 7

 ا ا 7 ۱ ت0

 ب

 a ےہ و ہا کو ہی تک

 ردیف روا ۱ ۱ ۱ 02 مو

 ' قر OTT ۱ ولیم اپ و ها 1

 تل تلف نا اب ےہ ۱ هنری تمام

 طب تال کد ےک ر ےک د زم ۱ اک اتنا تو

 اتارا کی کل از سمیت و 7 ے عدا

 ٠ ےن ےگ کن رز ب رپ ٠ ۱ ات سر ا

 کٹی ام رکن مک وک ` ٌ ام تک نمله ےک

 E Hr ۱ "اسيا زی فام

 Ses زد ۱ 2 e مانگ ۱

 0 EE 2 و 2 ری . 7 :
 کا یار تر ۰



 ناز ` 4

 ۱ ۳7 : ی 7 ۱ تر هم تر یک رت اھ اب لپ 5 سی کم ی

 (ج) ہا لو مگر وو م تارقاو هر هر نگه ان وڈ ۱

 کس نام کر کر ۱ ی 1 کت نم

 لا بک ای بل لاو فساد لکه ےس کری ا

 ۱ .زپتسیل ے (ےس سرد ےراہکز

 ار ےہ ۱ یا ةا

 وک جن کب یف اٹک سد ۳ بیل تو کیا

 _ ایل تیک( واع اتے ہینڈ ےک کد مک ام فا هی
 رو ےہ لہر ین یرایت راز ۱ ا و

 ۱ انب | ےن ںویئاہکھ کف سرا تنو سج ى مدهوش ےس

 2. تکه کاب طے نا سس یہ

 تار نرس رتی تام ےن دوس یک نا رت

 ۱ 2 ر9 یضاو ایک |
 ۱ ۷ بیک ۶ک کس ور یکدست
 7 توش بیل لام اکے از ںی نا اس
 ۱ تانک اپ اردا ےب ایک

 ملک منا
 چی سب یکم قا دہ انگ خا قالب

۳13 



 دار شا کپ عن + (ضالخنرا 1 - ر روسی زی

 ۱ یکے س ںی ںوتروس نر ہکں وہ ابد عل ؟کب ہار یب
 دواک ے یر ںیم سہ عا یا کل بس ان ای اپ فو مہ لب اظ ۱

 : او تا را رکن شرط ان یاب

 ۱ روا لو مس لگ رر کان وہ ایگایگاداھ اس ےس تام یگ
 : 1 ےس ارد ا ترا یا تدوسا گم مکن آف لک رج ما

 ررر تیس

fیک اب کر ول ش ل وقح 4 کار وا پت یک ید ہد نی  
 سی یا ارو از کیے کت سام تارا ںی یراس ےیل ےس

 . "بت ما و

 ۳ i 7 اک نوش نا

 ۳ 1 ایع رخ کر کم زود | تن وتا دعشق ۲

 َ جسم ۲ ٤ ےس موج دود خلا ۱

 بلد 1 رک ٹول کا

 1 ںی ٹر اینک وپ اس اپ ایده بیپ لورم و

 | لوس تیم ل وقح وا نیل تاک 2 ےس شتر فرد ۱

e 1 1 ۴مان صمود نو اب ورکا ا و ارم لا  | 

 2 ٠ 7 علاج 5

 ۱ 2 ےس یی سکس تو 3

 ی ۲۲۳ 1 تر



 ناب 0. 8

 لس نرطاسر وا ناتج طس ہے ےیدیرم ےہ اک و طراز زا

 ۱ او را ےک ق سون 324 نب ترا
 یو د (مو تعطتس) ام المالا الا ںی تا <

 بزب ]-بل او تملکوآ ةیلع ہل اب ہلا

 الا ار

 عر لا انکی لام مل بک
 دا ی والا یر Ere م من لو ماعلا

۳۳ 





 تارفلا ف حوزل) نع کوس 3
 ۳ ور

 . یا تل ںیہ ےناپ ےک ج ڈر ےس پآ گول روا : هجرت

PP 



 0َ ۲ 4 ۱ ناز مرز

 الف ورا نع نو e لو

 ہ 70 زا + رکو 1 تب ا ۳/9 روا

 ۳ ۱ الا ۱ رک وا ا مو ید TAN و ےہ دم تپ رس

 ۳ 7 یس ٤ یے ۷

 : ور لس رج سہ ۱

 یک بیر هد a اتم ۔ ج شو پاک ارپ پای ۱

 ۳ شلال ریپ ا ولات نا حلا ۱

 سک بت دل نار یا کوب 21 عیب ےس مد اپ سا بس تان و



 تہ ۳٣

 BETE اتل 2 رس ےس 22
 a 5 جم سما ے رسا نب یر وسو »با چا ل کک

 . تک قم نا ارملا ده ق سالار
 سس طه 3 عا

 ترس اکا و الا سالار یا
902 
 ھو غل ےس

 مش ا
 | [ هاوس شضرالا تمانل

 الو هدر ئل صا پک ماہ ها نر ب
 ال رے 2 ہک بیو لیا تم هتج کا
 خب ارپ ا یک مر "0 رکی راج

 کاخ تب عز اک املا طس فا هار جل
 سس ب تکا کپ کای - 2 ظر و

 27 و هال کیا هاب نا
 هک سا ندرت رم پد

 اب فارما نلو امّا لی رند ا فرخ تم
 ای روپ کوڑے و او ھو لم 7

 احبس لقد ورت ان اتبع ل رات یخ
 رای هد ی کس تر

 اوس اشد ےل لا تک لم
 ۱ - (ل وام روا لور یش نوک ید آہ کہ از کی ےک سس

۲۵۵ 



 5 سا

 ی عش ما کلزولگیو
FEE ٰےہ دیو  

ITE ۱یا اس یس 17۶  
 لول /ےۓ نرم روم فو مک تا 0

 زی مو ےس دا 1 رس هدر که ایڑ ےک ۱
 ےگ لم ''ٰیری؛زوا 1 ےک ےک ا یک ل اوست وے ۱

 لا و و یک ل وری سن چت

 وک ولا نکے لک تان ےک رد ۱
 ۱ 0 ار ی فرد يا تک لو او ترصد اےس تیر

 در یکی آف گورک یش یک تی سی جر دراز 4
 ت 7 هوس سار س
 ۱ ۱ ۳ ۱ ( لر اسد ام تم نیم 08+8 ٦

E۱ ات هر هوا  
 ول تب توت دا فرار دو ا ۳

itےہ 22714 ۽ لای جم ےسایک  

 "نواح شر کل اس ترش وتم روا عمر اک ۱
 الا ی وو دمت یر
 "00 و و 1 > ہو اس

 : ۳ عدل

EEE ۱کت  



 نال تالا ۳۵

 ول اک ا یک یک یک ٹک اک کد تمدہام یک ا بس فیل هو
 لاو رے لام کت ایلیا لیمو ردا تالاب کر نرم, ین

 یاس او تیام روا لو یوم زوم قو کے ہ ماعم وک ۱
 کر تیام و ویسا کاایک کے ساپ نزتسد رپ کا حک شر و

 او ری زین اساررک تراز لو راز
 وری قم مودال

 ۔ ےس ےس گجر برسر رم زرد"
 جڑا وس یو دو1 کے انکے تن حکےہ ںیم نیلا وم

 مے نو ماد س کیر کن ا اکو یک اب کو کرت
 سرکه سنا ہیں ںی سیراب ییا عم ق واخ
 دا ارم هو ی "کج - اینا ہد آل اب لب زا

 7 ی رم مچ ہم وک

 روت آکا ٠
 ناک بساع برف بید ملاک لات

 ننه مد ر صن دوا منوی کسر 3
 رگ یک تلفات نا بک کک نا ےہ اکے لک
 عو لاع تب ےس بلوچ ار وتس آق وز وذا ترجل ور قاصد
 اک تیار عو قوب اط جار یک ساک رام ےک روات سمیٹ

Pre 



 : ۱ نر حالا

 ۱ ۱ ہہ 7 با 7 و م۷

 ںی ےک ۳ت
 فتو نک ایک حکو ماشہ اوم یونٹ

 : ی تای 7 اک ےس یکم یہ تر سوئد اک
 7 تا آوری 0ی روز متر ام ےہ ہنی ؤں تراک

 یب ئی ارن نات عرب نرس 1

 پت ازش
 ۱ ےج  ےدرجوم چر وا که و ےب گدا ینا یم نانا وا

 یہ ےہ روا :e 7 لوس ی
 حج لیس ر ںیم ںی ۱

 ۱ مار بیک نکات لات بت و اح

 7-0 شش ہے ا رکا امتحانات

 . مر ںیم کل لوقن نا ا نی انوکا

۱ 
7 

AAPمادار برکت  
 9 رک یے اہ ےہ ام 3 زر ر دا توان ے سرای اکل ال وع ںی

 ۱ اب تم امان سیال سو حسین کل
 اسیر و پول اڑا فرود
_ رات لاب تن

 5 ۱ ےن رخ یک 



 ك 2ای الا ء

 برف ا ایک ا ںی سرما نو ہیرو 8

 رخاض طا ماکو رس سا کبر تاک
 ور سي تکی ا ت ناوک ھل ا مارک یکے
 روز 4 و منا ھ2 ناسالم

 دیک بالا یف زن ایا لاو یھ کر میر یر
 ےس تام پک اپ ما ق س لس تہجی وعم
 يا تردا را تبن کم او تره کم و

 هم ناو سر تما نل لق ۱

 پس یل ہررب لک جر رر ار را

 ۱ ٠ امتاز چو وکٹ اپ یم یسک
 1 ار ئی لی ٹپ او اف تال اکہ کس ی رک ۳
 كا 7 زوم هر نیا و و گان لاو وہ

 ازت ی ےک او نس سس مو گاو وک مم2 ورا ےہ ارم اب و

 نب کن ما مکر ککے

 بت نم یا ام تال نیک دن ان تک
TSنود تامر کن دشت وديس  

Je ۱ب ملان ری یخ اوج تم و ل ویک نیک ٹی  

 یک نا ناف کد کل تم لس ام نم سوم

 ۔ےرراعنشوو گلاب 2 یب "کر شب 202 ےل

۳۳۹ 



۸ 

 لو علا

 ۳ 7 تن تو ها انا ڈٹ
 رون تاس کپ 4 ین لت نس ےن کے نوا اتے یارک
 او یا فوم سرخ ڈھال لم کی را تاسی ی

eedزیرو نصب خد می وکری سان س  " 
 . ا سس لاک

EAE ۱1  
 ذرات و لغو ساو کے کب دس تالاکےس سے یا ۱

 ا ی ڈا نیک من کو اھت ول لرب سد وف یک و موم ۲ 4
 0س ئ۳ و یوم می فان لت لت ا

 را تاب 7/0 ا ےک اہ جوار یم
 بنام ب نبات اھت ما ی ترش تک ماسک 7

 توس ES تو 6ر 2 ۱

 ۳ ای ہیلو ساری 77
 الو 3 هللا ترا تارا روس ض ی رام نل تای لک اک

 بلیت لب اتم یکم نشو را ناچار مت تیک
 4 و فا e ریت ویک گلاب لو لابی ا 1 ضس 72 7

 ۱ ۱ ۱ : سه تا ۱ 5 نیم وک ا / 7 ا اک سی لںولوو

a 



 راز نا ۳9

 نانو مایا ات نا 271 اف ےک نو

ir 7افسر رک رک اش کک اکا عام  
ASEنی راپ تا مول رو اش  

 يہ کک ند مرتے نہر لپ اظ نج کا کت وا
 ال سن نم یس شر ںیم قال کوس حرا ار عا ۱

 ےک اکے ٹک لس ادا اگه را سل لری تم یر ]نمد

 لوک ےس کپ د ان 11 لک لوب 1 ںیم تر سڑک 1
 ےس یر این ن یارو لوک ےس کب ام رگ توپ یوکے جہ سز ںی

 ۱ زر یا ےس لی ےس
 ظا ایران نوش ں اےک کس تہب ل ای رہ

 ےس | بیس سش تام اگر و ےل اوس ےس ےس ا را 21

 نال ]مو سڑک ٹن ںی اک ح۔ ےس ام ایک فو کن شرر 7

 | ئ فل نیر سس فک کر گیت رس

 ناو تخاس یا یس ترش رس انا ن جا مزد
 وي نی یم ل٤ ل ]اسرار ارم

 ےک ین لول ما لم ےک شر تام
 ات تنی ں وت لاو جشن دو
 ا و ۔ ےہ تال رک ابنا تا

 اس و سه بو وسوسه زی سس... سپ ۱

2 

۳ 
 a جس چےہوچجہمسمیم'سسىسےحع مہ ےہ ہے بت



 ۲۳م

SITS 
 رک ست

 ۱ لاک ای مک اکے راس برکت ڈر نما کی کل در

 ۱ تا ا یا یو اکے کہ کوا وک ٹن ۲

 کن دزفول امت ق زاری ےس تیم کش
 ۱ اکا زا کاش ٹی یے قلف کس چکا
 ۳ م نیش وک ول رپ لک بم اش ڈیڈ پنڈ ےس ای 2 ارعا و

4 ۰ 
 ہہ ہہ ِ ۳ ۔ےت یب کن اغ نا بسیج
 ۲ یش را 29

 ٦ جا نا یکی اک ا مک
 ۱ لا ڈر دما اعضل)ماربو هبل قاف شیر و بو ی اکا نا ےس

 نشر انان یر راک ونکی ام لو

 ا کرک اما ا کچ الف ی اوہ ےب
CERAراکت عام تیر ی کید نکا لوق  : 

 ول آلات پارٹ نم فل پارت نم هقلخاومو ار یر ر کر کن کردا

PEE E 

 نالا ۱

YEت  



 آلو ولا ا ۱

 < گلاس ایر کر کو ےس اول نا

Ciےس مالک مغفعن ا ماک  
OSS ںایب کھا SOU Ea rt 

 تک نجس نا سي جیب
 مو یکایک ور تست انس یمامیک ا به
 یی اپ مک باکس پر ترمه ترک

a,تاون لس کم هک 7  
 مشق هانی( نوا شان ترا دک کرمان و وزد الد
 ها نیک ورم نو لابی برابر نورا سم لم ہرا نو

 هتل نمک نیس کس ترابا کارکرد ام ۱

 ار ووو يا زس ست رپ ملیت رک را

 “اج لات زم ےس کی رت تس یک ات بک از
 یر جب نو ویو تی ےک ےک کتی یا تاک
 مساوی رو ما نیک ساب و فا
 7 »رم ون لا ےل یا. یو ںیہن لاری رک
 رکے س نر رد اسم اش میره لا الان
 ۶ هر بومی زکام اکا ںی اکے رخ

PF 



 نا عالا

 مک مے روا سو را شا
 ۳7 4 رودي طر تایمر تیوب 7

 رپ با شک کن امہ ایکن ژ رمی کارو
 روا واہ شم و سا رس

 0 اج تک باک مک ادا اک او یدین

 م7 ےس بس ۱ جد

 فیل -.ب 9 ۶ 0 ۱
 ۲ - ہل ما ولړ لو 7 ےہ کرام رک

 7 ےک تال انے راپ نمک ہو تاقوا سیل 3 نور وو لا ہ باو

 7 ۔ ںیہ ترش نوا کو ر وی یا امیہ

 او زن 2 دراز ت ارے تم رو پا

 1 نگ یر گری اج و ماومر۔زژ
 3 "و" دام ے20 گہ اپ

 کک شیب



 نرل علا ۳
 ۔۔ وج تھ ےس ےس دت ون سستا سو یر

 _ ميل لب لے لاش ی باو
 یر بسر ذ کم باوک نامے ی اعلام تت و
 سير تاق ا سال هرس وفا یا ب جک ک

 ری نت وا لاد اس سڑک لای خفا کا
 رے سیب نام تب م اج رک اما
 و ریو مرکد دیک و یکم باتت رالی
 کے سيب مرید سي رک
 تفر و ب نک ٹیلے رم کالم ڈیل یی وسیرو ا قلات نام
 وما او وال ںٹروص ٹی اب سی اک سو علت ام
 ۔ںیاکپ ےس مار وا شفا اشک
 ےب را کارد شدم

 ناکا ےس اراب ی المارد اں وہ ثداح بسوی قورال و اطر
 در کا ےن ا“ یا اما رو ایدز لو لر امام

 هر درو ںا ۳ فک بت رو کک ا رام باو سایت ت رر کب کج
 روت کی آی ارگ ام مے رک وک ر ناب سورو رم کو: ناکا ںیم

 ۔ےترہ توي کیہ یا مکے بیر یخ ں وقام جل اساپلاس

۳۳۵ 



 ۳ ۱ نالا را

 ۳ ام 03 و 4

 زنیم ار ور اور نانا نیش زو . ٠
 رار اظنا ا مک لی ر نر ما"
 ڈو نا یی یا روایی یکے ہر ما میا

 او بس ا بیرت لی نم ۱

 یب ےک ۔وہ قب یر ینا
 لا لو زا دو ےس ۱

 4 مو و
 تک 21 باب اپ ےس درج و 4 یمن ہل ات ۱

 ۱ لار ہے یی اےس ےے را یک رد تربت یلدا 2

 یل لاطا بصاص هاشور غران ترک رم مارک اسلا یو جے مد

 مي يا تاک ایان را

 زا تا اعراب تب نو نرو واوا ںی مارچ ہوا

 ۱ ات ماما E تک نم سوا نیم راج ہو٣( ذ

 : اما و نیر ندرت مار اد (۳)

 رز دونو
 نہ کزن یو وذ یی مم لر رسم دم

 1 ٦ ۲ 5 ام ےک لپ 1 ۱ ا a رپ اک ی 5



 تست سس ی اه اد ات نارا لا 1

 کک کر یکی نره انک لولع لی کوا ربو ج ےس شو وے
 مکا یھ
 ۷ مرات وک و[ اک ےس نار کش
 ںیہ تاحال سوا ے قاب وت ےس را عز
 تاپ نب ےن سبکی قال یک واک ی
 ںیہن ای7 جو لا کی ات بوک ناپ ےہ ی یر ط توم
 ےک نک یر کان ترک لاء اھم حال اے
 یب اک ت ایر رج اشک سار ےس یر نوو تنا
 کرت خام ےس ین ےک دز روبی سا ںیہ ل ہک ابہام رکن یز ےک وئاشریلد و ےس لانو ماا جازا یب پک

 سان ہں لام کے وم لو الا مان اض ڑی بجو یا
 دار یی سا نیل اھ: اوس سش یوم جم اھ ایگ لادن
 ارتکاب در مي هان فر وومش لرم ہو ےس
 لس ره کر ااو ہک( یہ لک ادای زد ون زا ےس وارڈ ےک یکسال ہک سانام ایک یگ“ ایک ال یو ںی لم

 نت ںوہناں ی کت انی جز لایت ںیم پیل لکا
 لپ یو وا قول سم شر ںیم نا کنم تا اش ےیل
 ۱ امر مر با یکی دام ا کیک

 بت این ے



 ۱ 9 لت

Jy '1 ۴ 0 02 تیا 7 4 شل  

 ۳ زر ارد واکس
 ۱ ایما ٹر سا تکرار وا کک

 ۱ لات مرز آذر ین ا ۷ترسو یک

 ۱ 75 بیک رطل جت اوز 2

 روزا درود ارل ۰ ملا لر 0 19 ر

e ۰۰ ۱ E 

 7 7 عو دس 5

 ۱ قبض سما رو تیتر ورا
 ی 3 و از کوبا نیم 3 گو û تاج

 گی چلی سل لزز فیش رقم
 کا یک ساب گم کل ار" یکم بس اتر کان

 ۱ کی روا 9 | کک سوا کنز ےس تام
 : تن ٤ اے لیس دق و کے و ہر

 7 دیر 7 ےن ےس لن واٹ تر سک 72 5

Diایی دید ۳  



EEکج کس ها ان اتوم هو دو  

 راو رپ رت اں لا اہ بنک 4 ri یر

 تعضل | هبعل | یک

 ۱ هی و
 رو یاری نک

 ناب توس ل مطب ۶

 ما 19-1 تایمازس | هراوا





 زا چوما 9 -

 یت رس
 رز سنن 7 ۱ ۳3

 لا ت تان ت ارد پنج ےس ما ےک مڑ

 )نی ی« بکر رسا یول نس
 E تار 00" سا 2

 و رب لا یف لا سیما یا اکا
 7 ےن کرب ره سطر ری کم کت ۱

 ہراتمہْلا سل ا وه مس دا یا نم سر
Aااو نیک و لاد دن ےس ئی( 20 ور ہنی  

 زی اشر وا ,لسما
 ر1 وک سک لغم ا تیب ےس کک با ح لطصا اک

 ا 7 اعم »کت دح ایس یک ۳ « یا رس “7ھ ا سا (وروا

 ر ل یم کاو کے روس ںوشود تو بلوا
 اس 1 مت توا یک جار م ےس اما اب ورک نجت ےس جو ا

 لیتو طب ت یاو گہ زم ہو ٭ حلوم+ ںی ں جک ب لرش

 ا



 ڈے ج ۱ نت ارا

 از تب نام

 و 7 ترم مر
 اب لاک حک رح اکت لغو تفاسروی:
 لری نین بس تور فرح و جام تل لا مرسی
 ِ سلب یو تلاح یک )منم مس داور

 و ۶ کل ملن یم تروس سیا ےک نام ےک بئاوخ بیری

 لت ارت مع ر ےس سا ےس 1ذ یر ایل امو ف
 یر تلاع جیمز بت لز کیو ےن ںیم تان نا تی ۱

 رگ رب قاب ےہ ای وصد رام بر ی لو مہ بر و اس شم

 ٦ منا وز شم نو “زس من ول: چتر ےس نما ایک

 كفار 7 اهلا

 نوم ا حر ایا برج ایکو وداع ارا تاک نرو

 ۱ درو کی بنا نماد ی كو ترا

 ےک عا یک یر ص نسروا او اعم فارس ںیم ہواممطاداز د
 ی ی یب کرب سا نی. ےس کے ہت سا کک کس
 ۰ امار هر نکس ا نب ]مه ایل ماکو ن "نمک

  رصتی راریب تلاع ںیہکں ننه ےس مے ں رگ نا 3
 ۱ رت اند وز روا یخ سی ٹی لام ی



 نت چوما ۳ 2 1 1 ۱ ۱

 a بج رہ ۳

 _ نفوم شدب کیہ ےک ںی نارسایی ےن
 تیر لے ئاو کے لید یک اب ےن ایک غل ہم و هک ٰ

 ری سس اھ ریس اي باوخ بیزو بیج کک1 ضیھحم
 ' ۔ںیم ےسر ےس ترعب ید او ورک پک یم تر ے او

 7 سج رم نیک اما کارو

 ۱ زیور ارس ارت ر وار ورتو بيبا ارب روط یر مخو ا د ۱

 ۱ لکه سن مجری رکن وز وے ¥

 ےب راملع) ےہ عقاب لا شاو ۱ رفس تر یکوف ٠ لكل ب سا

 تب اور مہک یت تررو یکے و شم واتر گا

 "رب یا ظ الا تاس لک شہر ام | شب ۔ےسر ولم یی
 جلو یکم اب کن تو ےل رہا * هب تي
 بابک ا٤ک بر علل امر کم

 کریم لا قفاوم ےک تیب ادر یک عش سا نبش روا
 مبهم ایت ےہ ںی تا ار رک س اکر یکم ایکا نک رو«
 ایدز ےرامپ ےک ےک ےس ٹر شت ں اہک و ؛ ایک ل
 باوخو کے سدنب تی ا ارن ال یے کس + ؛« نبي رسا "

 2 ود ا تر امد

 رک ےس تی نے ٠ یو ایم وس رہ سش رک س

۳۳۳ 



٦ 

 9 لر عا 7 127 لس قم ورنہ سرم سوم ےس

 7۲ وم تری ل ترک روض ها و رام لنک ترم رپ رو
 : ۲ لا رب نو ۱

 ےس ای آن اک او کل لہ ےک اکڑ مس ہال ےس تا
 زوال نی 2 او مر بس کے ا ایل ےن بدطم این ۶ئ

 کر دا تر مم ی رز کریک | : ا
 وان وا2 “ا23 قاب اھ .ا لس ک

 .: ا و ۳ 7 2 و یر توی ویب وم ےک 7
fg۱ سر افلا شن ںیم ت اؤر کا  

 .Ez یو وصول تل کت 7۲
 5ھ ته نا ٣ تے



La 
 ترک یہ رد ل اب م لی انت کم ق سا و م

 ںیہ ےئگس رد ےس امہ و رش یروپ تیام نم لس ۱

 , تام او اک لس اد نوسر که ایا بہم کج ناب
 اب سکیم ےس نارا ناب ب اوُہ عت او تلرشلا هرس ہں یر ایہ

 لو ےس ذو تاعا هل سا یک ںی برخي ی

 یی ۱

 07 7 علوم

 بسا کسر روا
 یہ ی سرہ 1

 تیکه س ںیم رمز دات ۳ ۱
 ورو زن بسج فارس ل پر لب هل

 ےس لاس سا ر ےک mee ںیہ یب ۱

 کر می مات یک ےہ رکن ںیم تاور جا ےس تیت
 اون اس کی کیک شپ اوم کس ا لو وک کے آن و
 ری يک ں گول ناکا ۔ ی زوم ےس وک یڈ

 تقی ا یت زس یت فن کم بیپ یر بر
 ےس رپ نو سا کے توبن ایک سا یھب بت ںیہن نیس ۱
 اتا ںیم تا کو دات یو درج اک زا ک کت



 نان اوما

 یس یب م س بہا برم لوک س
 نکی لیون نی کا اج اس | د یھب نی

 رام ود و کچ ۱

 ۱ سریاب مکی زیا ۸ ا ۔ ےگ ں ین کز او جی ٤

 7 7 ی کد ےک 4 2 ےن سک شرک

 1 7 ۷ ام هرو تیرا تک ارادان ےن

 ۰ کل ولاد فام نا ی ےنید اگر ںیہ ںی توش ۱
 ۱ دریک 7 ّر من ن و ی متر تل انح تب مز

 نون رب یک ام ہطضاو الب کاخ ۔اھت لاع#
 وا 7 ۳ یک یو جزو نر ر ےس ےن اس وم بو لت وت 5

 7 5 ےہ | ناش تی یکی شک ا تک ط تنام تک
 ر قتل ۶ قرشم لک ک دا ۔ ےس چا نا ےن لایک

 ما با ره بت 7 | روا ےب قر نیہ ےس ۰

 راو سر تیک ںیہ دقیقا ب ےک واک رت نس مم
 رس را ردات مو 2-2 اپ لی و و

 7 رم قی اھ



 نرتاز ر ۱۳۵

 ے زاناو »ناب اک “را کام ھم ایش و ںی

 لایت مع ےس لایت کروا نفت وار کگ جی ازم قوش
 رزمع یاری دا یکن ام و مو پا وک زر ق دا ک ۱

 شیب نواز کرت وا ںی تسک نی تا انک

 نا ناوت بل گاه یس

 ۱ نان ریا رچس جک

 تممححی کٹ ےن ا سر | ییہ
 لا و ےس عقاو ( سقم ا تہب ز فاروس شکن جج

 اس لا ر ٹاکر ن اردا یر الناس تہب لات

 روا اقا کن ورہ رو | لیک ےل , تو 09

 در صبا کد سراب نا

 ملکی یب اش ےس ر مر رم میرم اکر اولا و لو نا ردا

 با تال اک حر کر 4 رسا یک لک مپ هاب ورک
 هر سقم تا که میت هرشو لیلا یک

 نان وہ لدزہرپ لی لس یب ںیتمرج ےگ ورک گی پس ۱

 تہروا جک. سالاد ےہ اط )لو شیلا ب با ب یا
 ی اوجخوہ تا کبک[ اع یک ناک راز ےک ں وتوو سیاق ا

 ا یم سلا عیب کچ ری وم یا

 PZ دادی



 کول ےن رسو وس

 کر رضا لس کب و رور ےن وسلام

 مای تیما و تراس ر واچ رگ کپ ۱

 ۱ ید ها نیب مکس پر واک کے وم کس ۶

 نیم ؛ ےس ان ال او تی روا تیم ااف ںیم تییآرخ 2

 سا ی مچ اچ ان ددکد تارک تردق قا ےب ہد

 را - موکت ااعانم کر کہ یلم لا یلص بم ےن ےس

 ۱ ںیم فل سم جون خوک ها ۔ اھکد و کہ يا ٰ

 5 | یر سم سس رک “وکی فرح ۱

 5 نا ام اک ادعتس

 تیبا بم هل دم ات]اناومورشآو



 IL ۱ 7 ۱ بتن ںی 7 لس

 a و

 ما

 ۳ فر 1 اال 3 ۱

rehاا ا۹۰ تاپا ادا دو 7  



 نام ا
 ےک ت سا ےک یاب سیف ر ےک رکا ںیم اکیلا
 ۱ ۔ےہ یر اپ ید ےس تسر ےکی شر جم اپ

 a )چشات صا ےک

 wi لتر واتساپ 2 ۰ 4 او

 7 ۱ تو گیم شوال تع rj تور اک نر وا لتس

 اتا دو واک ۳٢ لب لس یب: رو لن لا ۱

 سس آ۷۰ تاب کر ین ال
 هما یتیم خال

 ہنم ۶" ۱ هک کروا لت .el رم و

 ۵۔٠ ےہ ہک اورا ہا لراس گھن
 ہ٦ e داف لب ای اب ٠ ۰٦ اس 1

 ا ۳ از[ 5 سب تا
 یا لاوس سی تیس ا Le نا :

 ۰٦ ٦ ۱ و اقا ۳ نان بی ۷ اس 0آ "لاو رگ ت تطح ۱ ۱

 فان اس کی اھ بت | ۰ تایوان نیا
 f ت 0ت لو ۲ نایت اروا شک لم 1
 ۱ ھ6 و كف ۶ و ۳ ےہ درو ضا لا بارش جفا

 ۳ وک وو ا .. پی اک وم لا الخ 1
 و کت || رک ناقل
 تر تک U یا 2 7 7 ۳ کک َ. ٦ تاق تم ۰ Fol تا وا را لو :

 نسیب یس 3

 روز



 ام اوت

 ۱ مر |نیحرل | نرو

 پزی .یفطص) نٹ نل ١ ک هابع لع مالسو تان ۱
 ےک مال مے ں واک لم کج بلک نان مفردا السا
 تر EEE میپ ان تسب

 ما ےس / | ںی امن ےس نج از سس نورد لولی
 ریس را رب یک ںی وت

 ات 7 بیم ےن اکشے س لات ےس ڈا لک اٹ ۱
 ۲ ا ےس لا رک حور اوٹ وا لوا کر نایک لار تساد تبع

 یاں دف کت اوتل لإ
 نی اا یکن تم او لو سس ۱

 حاکم نچ کیک فلم ےل ےک تسمه ارم شا پاک
 تکون 9 e 1 درک
 لا ںی یم تا رض کک کمال وڈ یب میپ

 ۱ ر ےس رھا

 17 و مک شا رس بهت پروا ارور ۱

 ین ام تا برات نیو کب
 ۔اکس ال انب ا یر اھم ے لا دس
 EEE وس . ا 7۹۰۰۰۰ ۰ تیر دس ایر ا کرو کد و با رہے ریس ٣سس دہ دب مح ری سج یس دہ a i دت بد دست وج س ای یہ شی ا وم ت س ۹۹۰۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰ س وا د ےس ے لی س دس اچ اد سر

Pa 

 بم یو



٠ eکا ۳ 2 1  

TA 7 7 و ےک من EE ت O 

 وکلا ۱ کپ کک وا ےہ ےہ نایاب سا و نج یس ےس 0 ۳

 ۱ و می ٢ ا تا ےہ لڑ 7 7 ۳2 و ہے ایکو یھ ی اگر اتو لار تر ِ

 ا تین او کد اکو اک تماس تک 2

 2 و سس ںی سو 7
i ۱و 17 ا تہہ 2  



 شام ا اھت ےہ ا
 ِ را کت ازت لاو دیاد نا ںی باہ ےک ا .
 ۔ رول او افت و فو نون ور تازه موا و اناج اہک ا
 هر ننلوم ل یخو ازش بسه تاب رک یز وا ید ناز
 0 لی کل زر نج نادر ںیہ تاد
 نام بوم اهر قم ںیم هادی شوم

PIO Af eSتر نامدار  
 ےس نیک راکت اکا نا تا هوا نوت کرد ۔ےایگ

 را نو لی قم نیا یو تر کسر
 کن ارز ادصا کک ازات ل ضا خلا با کن
 ناک رج یر کو نطنز یکن توزین اپت
 ۔ ورس الٹ تشاددع یکن ایی ما ےہ ڈر هم

 1 ےس ناسا ہ راز ےس ےن با ےک سا اید راکت اما ۲
 ناب سا ملی که ید مڑ
 ےس ےہ آں اند ےک ساروا نگو تماشا لب تایت یک
 ۱ ۔اڑپ ان ا نماساکت یوموگب ی

 تیزر یکن یم سنا نوک سکه یوو( ےہ
 لاو ےس مس نرو السا یو هد اب وتمر د

 مک کپ رر 7 نرواوہ لٹر ساب شد ۱
 ۱ ہو یک شمس رر وط ی کٹ ب ل

۱ ۱ ۵۳ 
aah yg kag دلم روس ی 



a. نرم 

 ا ےن TA مے یلاع وج نرگس گرا

 E ر ا عم یک لسی ار روش لا حا تاج زا

 5 لا شو تیام نج لر ا تم ف سیا ےک

 ۱ دوا تضاد و امر اکر آوا کروم

 ۱ لب شرط ےک ارت ی ںی تک یکم گپ یاس 2رپ

 ۱ ۳ انب تم ار ا واک او اس یی

 1 لوٹ ےک
eٍذ  

 2 انب س تک 7 ۱ زر ہک "60

 تپ ا و که اشیا يا
 ار ِ ۳ اجے نیاز یک کھ یت لو ہٹ حب ت



 ورق 0س

ll ITI rگم نری ال  
 ارق سازب رک ت کد 2 نر ےس مات نوک ب

 | کد لاس قالف ارد اگے دس ج ہن تم لب 1
 نانا یم بین یا فقط مراکز دمت مد زن ۱
 کا ابا ۔ے لبو ی یکے و لاک
 رس کت ےس یر رض ترک ش شسچ سلا اسم

 ۱ ۱ بل ھ جم ںی مالی

ERNE leo 

 ین یک تب امدطعم ںیم س اے لل الفاردا وفاق ےس ےھت >>
 سس ےک کے یک نک حج

 ۳ و 7 2 عو یک سا کس شیما قالقا ہا ن لا

 بلا رسا وا قال ووش ا ای یاد "تمامی ۱

 121 ورا زا تایر ات یک ڈا ایک ر یو کٹ روش ا ےس ۱

ciraلب اگر توازن کج زا  ٰ 
 ماد ارتا لو هاش تزعح ای درک الئ جاے
 ےک نم سی ور وس ےس اتش جب بکس شد ا سافت یی یک عاص

 نان اروا۔ ےس اکو نیر فت یررپ یکن اب لٹا ےہ ےہ ول مم
 کراں ما هوا ںی اہ یکے یک یم ذمہ دس ئی لڑے
 تا اینست اب نا توپ لای اک ا

۲ ۵ 



 ۳ 2ً 9# ہک

 کرلے رن و 7 ہور ٹیم
 ۱ OR لامپ ایم اکرول بکا ےن ا
 ۱ تا کن رم 2 هرم لار تر یب رک

 سل یگ اوٹ باوا اڈہ سانپ سام سکت
 ۱ عو رر فیل اش ور ث تر رک ےک السا

 ریال یر ضد ام رایت
 ۱ نازل نکا اک تل نا سیل اسرار لا

 5 کلرز ارم ات ا و ادرک ی نرخ
 ر رک لس ام نفاس اعر ول م۷ ۱

 ۔ں قورگ کار ا کریم تم ی جک را
UNE4  

 ۱ قم یا زا سر سا عارف از ۳

 وو کے گلے اره “نوع کچ ےہ کس چنیرک ۹
 15 زر وف ۱

 یوم 7 ہے 7 3
 ع تم" "تن ۱ ھ7 ۳



 د ۸ ریخت 0 ۰
 _ ٹکا /وزرٴابےب چم ارم ری
 آن واوص( یاسا ورتو سو اجرو تلاسرب رت وتہ کل بق ےس ا 4

 فتر اٹ الب ےس ريز ےک تار رولت ولت کل وا کار ےس
 "مورد اکر وما یار ںی ہلاسر سیا سا ےئ اج کت ات مضم
 کار عفو مسا ہوالع ےک ید د الما ںی ٹاپ نا و ے ہا (ولعم
 ناف زرد نا ویا انس ید کم شش اف
 رم رب یی تب دا تاسو نا ترک آن لر
 رم ےس نیم کن یادی نان لبات ےس
 کروز سیا تار کم سکس ع ام روپ کل اس یلسا

 1 ےدراپ ےداہسے سن جر ےک ل ب هکر رطوبت لو نا ۱

 7 گلیم ات ی دای کت اب
 هک ارزش وسا رک س ںیم ناو کب حانم کر

 ریسک نر لنک ترک اچ رز اسے قو تہ وت
 يک ی مان اکا نب لا کچ ید تب کے رو
 رگ پا 1 رب ملت ل یاد یئوک ییا ساپ ےک 2,

 چا ہو اکہ بوت ل ار جام ہم سرک رز مت اس و سیو

 روا سحر نب ترص بحاس ہور گرو کسر داو کہ ربل لو
 وش انور سا رپ ملتو ک ےیل ہر کد ام ل ارت ےک ںی یف
 ا ج

۲ ۵۵4 



 ۔ ےب انجام کھ پا مرگ کس تام ےہ ار روت
 -:تعطیرام ت گہ ےماسرظم اک تابلو ضر اک اردد ےسیا بیگم
 رر ھنرےپر بوم مز

 ےک یا سبو سایز ریا کلگ ..
 گرم ید نس رح مز ںی تم کن ول ی ےن ا
 ےک ید یارو لی. ع ان رک تتوب میل
 رخ وا ےک ومد رکی فو یزید ٹہ دیر دب نے
 _ ےک بلاطم نا ےس لو ےس کر ٹک با ما اک
 عرف ج کو گرہ کیر قم برج پد توں

 کز ارو رش عوف ےسروننموکا کار سس اک نک اتم ناک
 گلاس که وت ےہ اج تسود مکے ما اگے ہر کا

 ودا اکے رسد ںی لچک کاک ع کاک ا مان"

 لوک قے یموکم سارق ےن لاوح چک یل ںی
 ۾ یب ترک بل لا ید ےک تالا ام و با

 دوا سا سو ےن مات ساوه ےک ما ہک ہن ور دوا
 ۲ ام یا رشت إو لاق نم لا ظنتال روا کرک ا وک د ےس موا ت



 ۱ - fl درس

a 
 بیان | هما و ترک هلع ٠

 ! ۱ 5 ۱ شاید ۳

 و لم
۱ re 

 ٠
 اج ییا ولم

 نم کرم مک رقح لا
 ۱ بولد لعل اد . ںیہ 0 ۱

 ا
 ۳۶ص. ِتى ۳

N 

۳2۵۹ 
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 31 نون ناروا یی ےس ںیم نر ولو کنش ات اکی ال
 نرم لس اہے لو اب ایم اک شیوا تالامک رب ےک ایما رپ تا ۱ ۱

 ۲ لر کام ڈو نیت کت ل ره . سرا اک 5

 ٠ تیل ن | کنی تگ رو عازم لو ۱
 ۱ 27 نام د ارزو نام یم قرد کل فو کرم

 ۔ ےلڑپ نرش تزف لک نو اپ عو یل سرو یکی بج ٠
 زوا ےس اما اپ پ بیر وا گاز ت نس ںی تالا ےن او ۱

 ۳ روش و نکس اے نا نفی ام سم کک

 ۱ ۱ ال یت آلو سد *دروکن روا وتو کر گم کس کے س ںیہ 5

 وب سم رک آی راج ترول او کھ اپ ۱

 ےک ےن ہنس یز لزتم انے بسر بس بن لا
 5 تا ی ۱

 ۱ وکلا لو سن بز ہل تل یکن جے تاج یک
 1 گے ند ےک سس +

 لات ئل اسامی



 تربیت ا

 او هروو رود 6 ںوڑرہ توو: ےل عن پروا یکر ات 1 قاب

 یدالب ںیم گا نم س ںیہ کلات ر نک بے نون وت
 یک ان وبس یوکس

 ےس کت قتل کل لق اغا سا کہ سیب تو با
 لر سا س امن دارس ر وک تاغ کا غ ایک

 هر طناز ین یم ںوود نا تی ۱
 باما یم یس یبا شک لوکس ںیم ںولاو ا

 ہوا ےس عرف اکے لد بہی تیزر انرگر وتی ناب تبالاوس وو
 لو لوب ناسا یا ےس رم ل کے پرا ناشار پٹا شو سا
 اس ایس یہ کرا + یا رام ان مار ںیم سگ رک
 ۱ 5 ات يا

 7 وب گپ تا اور دق ےس زد
 تفسیر وا باس« سی کلر از یب یک و
 ںیہ روا قبا ےک یاب ن اسا بند شناسه
 ب کوت یکن از وج ر درہم ٹا روتر قوم
 یھب ںیم سما سا ایکن ت اک ید اتم امر وا تیوب ۔ تشو یک ید
 یاب ها ساپ تنال ین ےس مط ود دنا یکم اوقا نادم
 و و یک یا ےک تسال یخو رب اپ تی ےس لینا کر
 1 در جم ںیم او هرکس او عراق ےس کارو او ل یکن اچ جب

2 



٤ ۱ 71 EE ETT TERRE 

 ا ات ی صل و ریبن
 ۰ روم قم ام تم نر یو لاذ ورک ماس ےگ نا

 3 ۔وہ رب لام کا ک ا ۱

 ۷ نشا نو کند نا لک
 دود جا فر و روا 1 لو 2 سکس ےل ]7 اسم

 عا نونوو فر حفر ۔ ےس ور رزق نا ا نروار وم: پو هی و

 رکاب اکر کے ید ناز روا ےہ نٹ کٹ کمک شرا ۱

 چک د ےس قاب تہ کیل رک

 ٰ و يافت قصر ٤ےہ کب
 ےک بک با خم 1ت اقوا اب کے نہ لج دلی

 روا تیری دام وا. یب تیر ول لاش ںی ہا لوو ۱

 ۱ جیا کی کج بجا لوک ترس لب ج

 ٠ ر اتاپ لپ ےس نفتو اوز ان فیس باک 5
 7 بیک تڑپ زی ےرا سا اک وتموو ےس یہ

 ےک اس لاتی یک ادرک رو کب اکلیل
 کوک ور کت راب ی ب

۳ ۱ ِ  ٠ ےگ 2 را لو دواز ےن لدا چا ۱ 

 تا تو ر با نو راس پا آکر



 لنئاو ملا ۵

 5 ؛نا ترنم لاو بد یہا: اگے رک تمر
 ےل ےس انها یری ورز اب ےہ گر ہر وا ءو هد

 4 ےس ٹیوازۓ کلر یریتر وا تک
 رکے ساکت باپ یو کلات یتا

 و رکن دن اوآر یمن اگر وا را ںیہن او یکم
 ےک ےس ار عر دار نر نوما روا ساب ےک گم
 ۱ کر ادو نوا و رب یک ےس
 ےن ی هد لاد ںیم ںدز اورو ےس ںی پ لس
 ترط کما دوا ۔ںوہ ن قالب رت ےہ ک

 ۱ ےل روا وج کور | فرم ےس. ںوہ ایا او ا

 ` نم ںیلعم سرو تس . وز اب لر الاو تی | و اج

 نی قوا لوک و بج ےس لول تیم روا ںوہ ی ۱

 نکن وب ےریکر دا ساک ےب ہنم زیر کپ یم یک
 رم گیتار ناب راس رس سر ےس رطل ےس 5

 وب کرد ےک سا بس ود ییہ ترک کا
 تلخ کا ها تم تر شل ۱

 ۱ بی تسار ںی سا

 زن سگ خر ےن آر
 سس '

EE 



E ETEا ا ا  

 ۱ ی اکت نیل اض رک رسل تام ےس کا

 ۱ تلخ لو پیا تالف کک ا ناک ےھت تک
 اکسل

 ۱ وار ۰ لانا )عو ہا روا تابع یری دا٣ ۱

 ۱ اڑا ےک لو کت ترتد وا کی رو سس تا

 ۲ ۔ےسیقا 00 عقاب :

 وب تا اگر و تب َِ
 -7 نو اف ےس نا مارو یکن امہ سا یگ

 -. سے رو ین یس ۳
 1 ٦ ۱ و یک رو رر ۱ 7

 چا ہہ وس

 ۳۹9 اد 7 زد مپ
 uf HRA متن

E 3 ep 



 مس 0 لي

 ےک ےک کاکی اہ لوقوکں وت کیک
 روم درس نم وک هوا شا یک ادا

 کوم نیم مے ں وزود یھب ںیہ اوریا لگ گا حم تلف تے

 هو ول کے اف ريال ںیم تیم سکا ی
 هلن لہ مپ کو روا ےک نو لئاو ںیم تیز اوم لفع `

 ۱ ر ےس وم نم یب کم ںوم فر بول قب کا ن 7

uامان ا ےگ ںی تم بار ارو رم زیب ےس پآ  
 تہ اخر ارز ےک لاو ماہ روا ےس ندامت اظ ا یک
 0 ترش ےس لن افشا ےن ں وک سم لیوا 1 7

 سر کوس ایالھکد + یکم روک اش ا وا د کھ تہ ل کروا

 ل هال رسا ےک وتو ساک اش لس ایک ترافا ۱

 مستان اوج لک نکا بارد ته <
 دوا عرب ےکن ا ۔ےہ ایر کم تط یکن لا رم
 رر. ]یس ورزی

 کن ل قع خوک لیپ ےس لازم اک بکر م اولی
 رگ طیب ےس عا کس فر زی تب جب ترس یک یو

 رب ۲ ںیہن یب تر وک کھ یک رئت ماما
 ۰ ےک ایل مکس لیتو دیه راز ںیم نب رونا کیلا دایک

 ۲ك



 ۱ نره و

 ناب لب ےک اب ما ا ےک نب ںو
 ۔تقفشروا زر ولدا روا تع لا ¢ تنرلاو گول رکھ زا مراسا درک

 ےہ 2 ےس ںیہ ت تروض ی ہک وجواب زیپ نوئور ےب
 ۱ لنوو روا تلخ شم 4 شوو ا گپ ۱

 قله ےس و سا ےس هلی تا داش 2 ای مات کپ

 تو تک وخ اک عطا گن ادا 1 ۶ل نلار او نوے

 ےہ ےس ارم لع ےس ںواون ےن لیفت لا اگ( روا

 ا رضا یب

 7 ا ہر ما کری اہ کتیا ایا ںی لا کیم
 ولو ےہ سا دایک داور یو: دز بز لا یسکام الرا

 ا ےک نار اع تو ام اما ترک ب لت 3

 : ناسا یک پام کا ڈا ی آ تبو یکن نکل سین

 ی م ےک ای باہاےکتنالخا ای لوس بتن 7 ولور ۱

 رسل 7م از ںزہ ںوجر یب ےک ا:

 مگر لون زرق یا وب یراز "کر گجت لوا ۱
 گاز ےس لا: ماما ی وک یب توان یک قو یس ۱ ۱

 ×2 اوم یک لو لر نو د نا رک 27 لو سو سم روزت یک نا

 9 شهرها خب تن رو طاو کت ۰ ۰

 ان مر اک ا ازوآ تم فسا



 مت لاو ۱ شاقہرلا ۱

 ۱ لاد رقع ۱ ۱ ۱ ۵6

 لمس ید رک ئاس کس تبادل
 ےک تایر ایک از شا هلو ہک س تالا ددا نم ۱

 . - یدرگل گی روپ کر سقم ضر فوم

 طیب اپ تابرشت یکی تیم بدحام مانز تارا ی ٠
 مک مچ لا بن هست را هی نا ناو نا کل کرک

 ےس له ہت وڈ ںیم ےس ےس عل لت رتا
Gîموم بوت اب ترک ات ےک ما مروا هداس وکں ون اک نک 11  

 0 1 نه تلخ ہو ےک اکے کس ںی نل نوت دا اب

 ایام. اید لمد ہکبآع گپ روط دز ویو قلعلازایما ےس لا
 یا را را اچ
 یر السر روا اٹیک شا ںی با ہی ان ا اج اٹ
 سرکه دب کن لو انکل ق ی یب ڈ ےکیکب اما ےس ںووب تک
 ےس سا روا ےس اہ ڑپ ںی بزم روا یر تفسیر( نب لا لا
 کرک س اما ےن از قفس یک لا لا از اا

 سی

 یا کپ ن اکو رپ روا تری سا کن رکن فان
 ا نیر یک ا تل مجلل قد ل قعر سر ص ج لا

 7 7 ۳ ہو ۳ مر ۱ کت 5 ۱ کن نا ارد گچ ا ڈس سون ونود اور مور تس کر

 از يا هر اب یھب ارگ کوہ وکار
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 بس ۲ 7 ۱
 یکی ےس نا تروا یھت ی ند هلو مبل اپ 27 9

 ۱ لوکی بی زل امده سا ےہ روا:
 روا کن وکر اظ اوز[ کا ںی یکدم یکن کیک یت ک
 لپ بن یکتهایز ےہ ت یکن ارگ یر کر امور یک

 ۱ واد ےک ابر ےراہ لام اں کج رد ںی ضا عبور ۱ 1

 ٤ | ا ریدر یانی ودر ا

 ةا لاو قام ےس لد کا اوچ کلک کر 8

 ا ۔ لاق نم مد ہل سی لوو ۲ ۱

 زد ۔ وراد را یا شرک رد تک

 3 ارنا و و رو تن | آرد سیا نو تک

 7 لود لو ٹر ہک ا ےک
 ۱ 1 لاو ل ارا ا ٣ را 0



 لو ۲
RTARTA 

 ۱ 1 1 ہو ےس ی اف 7 لس مد تکا وارا ب

 ہیر ہو یم اکے رو ام ےک کج روا ی کری وت س مشک
 ےک تا ایدرفا ثار ام یلرڈبوکت نان 1 2 7 اار ییا

 ےک ڈا الی ر وا گو قز ںی تن اد کیر دلا سا ۔اگے اہ ایک ا
 ایوان گی گے ام خب تجسم انی ںی |“ شعر
 ۱ 1 تہب ےس ناال ایپ ےک اور کروا ازل کز

 رو  ںوہم معما ہو یس کن ارگ سا اتم
 اک ٹل کلا سارا باهم لا6 کوکی دو
 ۱ ا گپ لو ےنیکر ترس کا شردا ۱ توهزهتلا نوفیاعل اد

 روا ےب 7 ادراک ام اک ناک یل امت ےس نا 7-8.1 ریل تع تەھ

 رت, لک تاو هری هو ےس لن اس یوو لآوشل[نعوگفن) و نیلا ۱

 اس رویا ملا ہپ روک سد میت ثنا -(س دل ال اع هل |اوصنخ

 لے اروا ےس ایوب لدزب تری لامكنار وشما 5 داعسلا

 ےل اد ےن امت! تذل یر وا نوو اسے نسال تلصحم للعالا

 روا ۔وہ گرگ ا لب کایہ یا تی... ںیلواہفرعدتدایلعلا

 بزل سک وتو دن شر بابت ۱ سما ٌءوقفمۆ انتل الا نط

 ۱ رم و یارک. يا را ۱ تریلا شنل )و جو یک ۱

 نرفش سو ارپ وڈ شرکت و. دراج لمات نون لب
 کا کا انا

 س سس



 کلپ ی الانس عادا

 ۳ ٰ لک

 ۱ ہرا ماجا ۳ ہو يا ےساو نیک م زا ۱ 1 ۱ میخ و نه وش ةرعملا ۰ ۱

 یا ےیل حا ات سوز سا رک ت٥نابالا ه نطقریهو

 اندر تب 1 قرف داخ نللا هه

 9 اساس ىلع مچا غشيم نام نکی ۱

 ۱ ںیم یر قم ت اا وش

 برد لوس سا دا یت ےس تک تالانت نح ا نا ل

 اگ اب سام لب USS ہیلععلاولو) داو لکل یدرش

 روا هر علم نرس ےک ؤا یونی كل حل و ادیب بحا دالا ۱

 ۱ رخنہ اف کینو ہو ۱ لإ نل نه ہیلع لقْی امان

 ناو وی ترک طساو لار  لمحب ۃراعو لقغما ةف

 رک ا ےک نرگس بک منع ناباف عم نند

 ساک ے یر ی ےہہک سا ہو کے اپ ۱ سال اهل نفری

 رگ دلا ےن تعال ےس ناک رک ۱ .دارلاژرل تاخامل سیب ےک

 ںی چہرہ ںامآت اب ہد صاب ےک قلب يلصادلا تلقرکذ ۱
 7 هم صاف ایدی ہد شات اب دس نالا قماشالاع

 کرارا اہ انکا کت یب کئ بسی 2 ےک رکن إل وهم |

 SRO ۰ نان آپ یه اهجره طلا نط

 از یاس شیپ گر. شی ںی ا ۰ .ل)داولهجام اسعا سانلا



 لو لن ۳٣

 سای رب یش لام ےس ےک لام لی ا باتکال اپ لص

 ہر بس تم کلا وسط تیمی طر وج اک جال كارم جاتبادن) ۱
 جت رو *“ۃرطقل اسجل ساتم ۱ ا

 1۶ ےب بساط اکی ہو یر اعر و ا عش  ںوٹڈراہبنوتدد نا ۱
 ہرتاد ہک لکی راہب ج ںوہ لوقشمروما سیب شل ےس رایڈواروا اب ۱

 فنی س نا ہک اپ انکی ارت اب سا کنارم راي
 روا مت وہم فا ها کا ےس تر کیه تیمش و تراک یم

 لوک ا سیر قسط نا وپ اپن اس ترواوس وکم جہ
 برا کیا ہیک کن ات نہ ںی تیرو ا ہک کز اب بار

 تور نر لات ںویکم لم مرتکب ےل ردا
 بلوار های | درب اک نو نا وت دم اند کر رداد را برگ ۱

 تر یکں وه بز تہب کر مرہ اظب ہک : یکن وی ورک
 ' سارو نا رو تند کا کس تا اشاره

 رو با ےہ فات لک تل تی
 ۔ یا ےک ڈ عدد ب اار شن اکل اوق ایکس اکورد

 اندر کلوب کیک از اما سین نیر شاخ 0
 رپ ماتم سی زا ترکی اختر تک ون یاس پروف یار
 لیلا دارت ایم اج وکم ںیم بانکی با ےس عرب ےئل فہ کے اشک

 اک 00
۳ 



 22 هم زر 7 راه ےن الدب مڑ 2 ٌ
 ۱ ۱ ۲ دوا 7 55

 ۱ 00070 ھ7 ۱ مکارٹلا ه نط تا ادا د
 یا سن یر الب تب کر لر ةیع)مداقح
 موم ی یار سا ۱ .رشعماناف نا هفرغم لا

 ۱ از یس تیر ش نرو یدک سا إعظطتلا وع ماعل اماسم ا

 ۱ ۱ ېا تو شریک اکو یاب تباھ لا قام ریا رظنلإیدودإل

 ود یاد اب ردا چ العشا ہہ د یدامتلاق
 تب فام ےک ٹر یجب .: 2 قحا دانييل یش ۱

 مگر بطن قر سوز

 ۱ | سکا EC ۃقیرطلا ناه نا ِلوتن خر

 رکی کا ںی سس ارم ںیہن اک ارک - تییلاظان امجد امل بن نا 9

 یاری اکو تر. لو ہن یہا می یان ت ماع
 ۱ - وار ار روات حا اپ جاڑا۷ 2 داو دیدرطل کن اکا ۲

 تا ایر ٹیک لپ کک درزا لاتا < رظال5 >قییرط تلطبل ساب 7
 نوک لاتا دوا ساق نفس اپنایا دخ وانا

 RR ria رظنئای ااعدامتا کناقفاع
 ںیہ رر یادو ۱ ٠ ہیر ۱ ٢ قا قع ہیک ابتلا ۱



 7 لشادرتسر ےک

 رب ٣ت کں من اززلالاس یھت با لعپ+اتم کد ۱ 6
 باشلار نولوتیام برج نق

 باوسل یو رھ روغ لوید

 راغل اظ عم ءاطال اد ےھعم
 یممن) عم یرت ارلا لاقاہک

 ادعط سانل امظعا نمٹا ۱

 ؟تباقج ةي الا

 ۱ نو نت اه
 طلا مات رتل لو ناف اذط

 ' و ةیفسلقل | الاد کمال |

 هایلغ یوزنوالیلم یفش ایم
 شا قبر ھۇ رطل برقا بالجو

 کلاسی يلا تابالا خارق
 یر | ىلع عنلحرلا بطلا

 دیش لٹک سیل یقلا یار او

 نور العب نوای

  قذعم لڈم نرم برت خم ۱

 تر وطن زعامرپتع نفی

 هلولرواتب تداعی شر

 1 رد اکے الا

 2 ترْھس سس ۱

CIATED 
 سر رک نی یت ہیڈ ی یک
 وکی زار سا او منل ام تر اک نا یک

 ترک روا ساف ےن کا ی
 جو بد اکسل تہب ںی
 ںیم یوکے یک یارک لہ.

 کا تمام رت کزن ںیم وتس مات نإ

 هل تله ںیہ رہ یم بام یک و
 یونس ٰلٔۂرعل!ٰىنٰاحرپ بیلا کل سی
 ہی نوطیج ال رز ئش ںلڈمکں یل لا شرور

 لود اگه سرکه بم لوک چ روا ۔املع

 رب روا ۔ اکے سر ک ای سا ترت یر -

 اگ ےک وع ںیم لاوقا ےک ں وکو نا نیس.

 ۶ی اور روا ٹال کر نا ےہ وج

Pet 



 لار دز

rr! 

۱ pu ۱ 

 Le ب نومهتجل ال لا
  800ی

 سکس لجن کرم لی دوا كم اغا ڈیھداش او ایا

 چلاتا نیباترم نیکاش نیلاض بت

 شا سانت ام ان را نا ملا شر 0
 ` نامو از لس اذو کُل و یر يا
 ۱ ہی مگ 71 یو ٹی ۷ 0 ام سو را

 تن رک تنر
 وس ۱

 بن نت الو ا

 و وی ۱

 قرا سینا سم نربخا ئل

 كاش -

 هم ۱

  نزن لغرمالا ها لسا لیل دی

 . مهل ی نللعل تیکبف یدنع ناکام

 . ̀ ق اته دالا لش نوک اشیا

 ماما ۵بد

 ۱ اب وو تب وہ

۱ i (SES ٠ 

 ِِ ۔ ےس اشپ» ںی ایک لس تر

 ۱ روک

 ہہ امت رب و ۱

 ۰ 7 7 تا 1
 کپ سبی

 روت گیریم لک و



٢۴ 

 لقا دیر تا ولا ی لالا نمد

 لد نکس ناو عر تارتسا

 گام ل اعت هلا ةفرعم ف اس:
 الو ةط ول اک نط ق یقبتیخا اب

 ازش کم او ۔ تانایرذا نیرط لخت

 اهون قلا تارظلاد تاهایماد

 لواتن و هی سلم
 لب ناس هلا هد لاق نم لاتنام

 انرنع نم مح هات! ان دایعتم

 ۳ام از نل نم ہاٹینعد

 لس
 تم ےس لال دت اد وا لنک مس مو تاو

 و لوگر کھ ےن ناک ا یم کے

 لر ھت ب ےرکل سام ت حار روا ایم
 مترو ارت نیم زوم کل ھت
 ےسی ال شیڑر با رگ ما دیک

 20 تامار نریرواء ےس

 سکا ر انشا وبر وو ا تاوان ر وا

 ایک رض ےس وہ ایرنا یف لا لونگ
 ۱ رٹینپ مد نکس ہرن ایکس یتروا ےس

 تب کي ھم کھ رب شا چرا
 ۔ ایک وع ملمر وا تر ےس س اپ ا مامون ما ےہ کے تس از امت

 سریعا کر لات ٹ لا در ریس بع اصر مت رفع ©

 4 يا ںی اظ اغلا نار سک

 تسل سن و وتعب
 لای ن انی اد مشت از

 درر ل از اع بورد نک ۱

 ےک چوو لا | مشروب اب

 . مت تسا نر السا

 ںی تاد تعا با کوک رکے ہی رقم نی

 ایر ام نیو نل اییاروا نریم

 تورو ی لک لاو ضد کج

 لس گریکه سر 7 با ےس ےن دپ تاک

 1 یار لمتیردا لی زر کی کن اپ هک

 ۳م ۳ الم ممم کف نیر اہب ل کد یو مل ۱

® 



 ۱ ۸ ۱ ۱ رس

 رہ وس جو بار ضد بدو یس

 تی حج ا *بولقن (یامطت

 CE تہ بي تل داش پ توما تب

 ۱ e کل فکر وو عن رو ارد لٹر ول ان “
 کیس لم اہ ناب ساری جہ کے تی سار کت ۱

 سلم ساکت طاق يا یں آگ کیدا لق
 زس قع کے نج یل ےس هرم اکے ٠ تہب ل غرو ےہ اونو 5

 نیت ناخن رب روف کس م ائر یگ ¢ تی لر کم لا

 1 زیر کے وا ےک ھم شو لول اد کری

 ۲ بور

 دا 897۳ رپ سا

E۳  

  aلاک تا تو و ترش را ۱

 لاق ےک لس ددان ی ۰ اس وز ارم ۰
 شک سر بچه کد تردد )کر قوم 7 ناز اما تک

 تر تراس سہ : توس ريع هه اڑا
 تراس و 4 ٦ تی ا ےہ ےہ ےک

۱ ۱ REE درام ا تم رپ زر ۱ 

: ٣ 



 اور ۱ ۱ ۳۹ ۱ ۱ ۳" ۹

O.زی و ناز 0 توس وا بب اصدر ۱۳  

 اتر وت یہ رام دم شات اس یر شین هراز ارت ےس پاس

 نیہدر کر عت او کت ارادوا رکے پا مق ك اکمادمد تار ها

 La سا 77 کرا طخ ںی 2اا كرمأامعبتاو یمطاق .ے

 "موم غعداّنرلا ںیرمخں یا ا حار كاعد گك داقمع) تم ۲

 هک کل اکا روا تاداھکا کس كف ملعاد ٹاّتداعس لع

 رکر پہکرورددا دا ئ رات هد هک... کا د] قزط سوط نماد
 والا سرمہ ہا اک نا نم او نیک ۱ قاطن نم مسو| قاطن نمد -

 لک ر اہک ج سالار ےرہ لضا۔ےیارنےفا 77 هاب گلرزذ سیل و كاقع

 شیک نما سر بل اب ےسرت عیسو سیم رئاد کس لقم | لب ہکرانمد لقعلا

 ۱ اوہ ستن وک ی تایدعم کس اروا لک ةيليقي هما ان میک نا زام

 ےک م نازی ار رک کا ی ںیہ عطر ثزر ربع اھ بنکال "

 کپ اپ ےس شوگر وا مکا ےک دریح ۃلاروم!ہب نزت نا .

 ےس سا تر کے اکی ا نیم ںإ و يوبل] هعنفحو قرخألا

 ول اف و تور وار وا ےک وخ او ہیرا و ةٰیِهذالإ تافسل) قئاتح

 ہ ےس یر ایر باک رکن زون اس. رخ تافه وطء )دام لک

 ای وت ےس یز اپ ےس کہن فن بکر ایج  تلیاذ لاٹمو لا قعصط -
 وار کوت ےس ںدیڑپ ںیم سرو کس ان۷  یذلاناریملایاہ لج لام ..

 2 £ رے وا ۔ ےل ےن رک نابل ف بھ نا دب نول 1

Pez 



 رگ بي هو تند تم هک + شل ییالا نه لا اب تذی ۱

 ۱ 0س ساو منوی. غ لاکھ ن نازی نا لع
 لنز نط کا يکمے ی 7207 ۱ وال و ٥ع فقی لقعل انک

 ںی روا ےل ]مر قوم یئا سکا یم : طیب تا ہل نرکب نح «یوط

 ملتا کام کئ سس ا س نمد ناف تافصبو همان

 زنا ےک ولو یکم کر کد ےک ہطاعااگ ۰ ناقد لسا اووجول ]ا تلى

 شکاف ےس یو کارن ےسرذ یا اک ںیم.  لقعلا قی نەطدغا نطق
 af نر علا تی بو تب < ایام ةه لام عسل لع |

 شرور زسوکی روز کلن یک یل لالما ضش

 گم ' كراون یط نر ںی

 4 ۰ تن کس

 ۱ می تاپ نا يا رسا وإ ری ومع نم گاز خل تدق”

 گاو رک واعادة بلا باكر كو م نم ٠ باک قلاذخ انیس نبیل
 : 4 ۱ ۱ لا ہاعا اتا دات اوڈیلا ۱

 يا ریفم رب ارگ گرم ان ایا یلالستیامم یلاوجاد ۱

 ارت لا نت هی اخر هال ںیئاٹل |وایلقد نوه ٠
 لیکن هرم
 5 لو 1 ام حمص 7 يجادل ۃدحان ٦



 ؛و ناسيا دیم 1ام او ۃعس

 ال کم دا نی الف ہلادحا

 و٤ںحأو بن یعںیلہنال

 لا تا عرش ةط ہں

 اهلا وحا نجزم اچنرفنیان

 . نت
 امن دال ننه" ۱

 اتان تاک ا ڈ1 الا ین الماک

 ںی نشنال ةمامسالا نع

 چولو عوج ا بحارمل لص

 نایتاترطا نم اند یاش لاد
 . شال تشک ۱ ال اندارمسلو

 لر الاتموةماتتسالایم
 دا تبدشتن اک)ذ| ةليقصلا

 یر ادهجاهیزوحو قرعقم

 | نادر ا
 ات بل سام یسکود کوک مته

 هر تی نیم اہل ق او ھم ےک را

 ۱ ناب تاس ےل فت ت لام کو ا رح

 ۱ و یا لک
 ۔علہ

 ۱ و بس تک ےس لہ یل مول

 ی مکن نکی رھپ
 اے تیر نیر رسا کے اب جاو

 ”ٰ دس 4 ۱

 تمام تیبوت نر رو (وہ زن لگا رپ
 کی او نام بلک انس ےس تراغرا ۱ ر٠گ ۳ :

 روا گرفتم ناسا ساک ےہ فک اولا

 یا لس گن زنود نا روا لو ےل تاب

 نور ر تروا برات فام یک

 ایج ڑی بسم ر چی کں سادہ ین

 ںیم نور ی سه سر

 ۔ گے رد ا 7 ے7 وا نی لع

 میم خرم اد لکت 3 طس تنا او ةر اغ یلخاجرعم اهر لکش نی ٹاپ

 بر ۳ لم عرصه نور نبا ریوی ےگ ۔ن ۔ ۲ ۵م شنل ار یڈ دیگ هل

۲ 



 ۶ر سی ےئل اور درحال پای op ترشع 0

 ۱ انو یا یی ایر ہو سرم لام لس لات او لت

 روا ساس بازطضارفارز تاک سیا ںیہ ما ای کوا ییہ ۃہلاز ا

 سوچ اپ املی تب نرم رس کر دول

 کس يا ی و روتے ساپ اکا شو کک ی لا ںیم نا ۱

 <نوا یک پار یک 27 ےس لوک 1 ۱ اوره (داوُ ہو

 9 تنگ ترور ۱

 تک تور ب شا زا ٠ گوتالا مث ابطل)یارظشاابف« .

 تے جے تے جج
 ۱ تنو ایٹ یہ نرم رب بولت 7 ۰ تام ایندلا قاو بق سال ٰ

 گیا زد یی ڈ ضم اب یک رنز ِ .یوتلیف یوفتلساسارمکحا

 ۱ دا شنا تو یک یر کر تو تقم نهزلابومسوفن تک

 صو یجرو گر سل و گم ۱ 1 لغاوش وم دع الف ریفدراق ۱

 1 2 | ےک نار ادا نتا ا اما نین | دهزن |قیققب تدل

 ۱ ےس ستہ یی سیہ ہر مسا

 ۸ھ ْْ٘ ۹ واوراق

 مسی العلم وک نکس 0
e ناطے 73 7 ٰ 

 ست a هت:



 ٠م الع ےرکت شار تقریبی لکی رام کے یا لپ بی
 ےہ پو یکم تیبا کت اموات ڈے ڈر کیہ ےہ یت
 یکن ج اپ انو دم قوکل یم ترم شک شا مر ی
 ۱ کرک ولو ےس یا کفر 73 بید وف نرم مزار کن یا ۱

 لہ یر ےس کب اوکت ادب تب آں ویس تقارس کن عذر
 رکو مووکن ب سایر کو و کل رم ات نا سنگی ر ا 1

 كرو کج بسیا ساکن زاوا مت ا ےہ ں تاک یا اب یک
 رکن ج بسا یاو چو کل ٹیپ آمان ںوھاپ تاچ ر یک
 میک ساید رکادا کا اغلا نا تے از راہ یک کوک
 ار قہ | ےن نوار وا او ا هاب بی( تم ڪڪ

 ٠ کرایا و کت وف نئے راہے سرحد ایکو ایکن زط ار اپ.
 تاز کارش کک ایپ ےس لار عت کپ تارا
 ےس ںیم رایشما سا ںیہ را اتے کں ا ی للام عکس تان و

 ر وب نواں یکں اے تسر ییا تقی کوک
 رفتار ماا وینو شب کان اہک ید ب

 برف تم اف پت ںیم ہے کت شا دس تین کا ایڈ
 لوک ع ام یک طنز او يا ماس طیب ےک اک
 تام ییا ما ےہہک سانا و جی کہ ارم ےن رول را

 ره هاي ےجر کے ڑہ تن تبانرب پٹ بے



_۲۷ 
 9۔27 طا تشکر بان روا ٹک انا

CPE 71۱ مع بن کز بیت وک شپ لو ئل  
 ۱ شف هراس التبر ۱

 لا ے دام زور بس ماما وردا سر یس اپ ےراپ تقرر.

 ام اک کر نا ںیم لکم تقی یکن ا بج یک ےک
 رشک ڈار یک اک ڈاکو ےک توککرؤار ساس بی

 یم شکم گه لاشاد تافص لات شاه اوس ےس یکم ۱

 ۱ کر او یکے بناب کیک که

 ۶ یر سا تابات ساز رپ ےن ا نٹ روب ں ےک الا

 رپ لپ تپه ےک تو رو

 8 ) 1 لا زی اکے ا مانی 7 کت تایل ۱

 اتو زرت ےک ویز لک روا یف سر اروا ےگ ات کم حج

 ناب ےک سار یم یر ۲ فا ےس نب ترس

 له کی تان تیبا گرم

 ۱ 1 انکو پت لس مرمت لال نی

 ۱ 090 ساز وک کد لمت ر۸ اب ن ۱

 ١ ا 1 2 : ۱ 3 ۱ تک شل عن ال 4 رو کک 11 ا ۷گ 1
 7 ۱ مت 1 را ۳ 4

 و J ت ۳1 2 2 7 گل 17 ت ۱ بم باضرزا ١ رس
 ي9۳

 سس سن



 لا ضو

 انس لوہا ںی نان یش ی ٹو ی ام یکن دت جیک سیا
 نی ارم ےس زا عرف کس سا هدر ای يا ادا یکم کم انا سا ےک

 _ یرشاب نبوت بنیے ا ےگ
 یکن پیکج یکے کر مز ںیم نازی قود لیہ سد

 ۱ ےل عرف و ہے f لاو امن عمران لک ا سورس کا تساوو مہ

 ۱ ۱ ایک لوک ار
 7 لصاع تیرہ ےس اس کن انا سرب ےس لام نا ےس ابا ۱

 یب دم ت بام س لولل» یاب تسار له 2 لاو ال ور می یکروا
 وا و کرد تابزطضا ناو کل د ےہ, گیرم )چو تره
 ۱ هک سم او لر ء اسي نم ین هلاک شیر کر

 زن یا م اد کپ کر فر کا حر لای ب0
 ربا ےس لچ تیر ےسردد تہبم )۱۶۷ر 7ت یب پت )وک
 سوم لکه بس وکر واہ نو ۔نباھش وا ام تو ا
 راتو کب حشر یواش ری را دوا ایل هر نر اف ےس

 یر نا. جرم اب باز یم ہو ےک ےس اپ اکا رپ مہ تب یک ۱
 وکر از ے یب بحا شا لو ہاش رپ قومی پ سما میگا رب اہ انرک

 ۱ منا ا درد ۔اوہ ی لب لاو تاک« لمنو لر ر ئم سا یو ک

 ۳ ۔ ےس راز ںی ٣ ام نرمل ا راو وبلطم ویزا بال ق بری هلم
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۱ ٣8 ۱ ۰ a _ نما 

 رگ سار اتما کہتے وس هو رے نا رول ۱,

 رگ ہت ذر یف ابا توجہ بن وہم پا ہو ےک ا
 مي وفا ان ةيعرغلاماكحالا نر بت

 دا ناف دزدی نام لپ سوت ۰ را انھلانم ین ةنمضتم رض

 ۱ تم تینا رک ب نسوز 8 یا ابا تیپ یی ہناد ۱

 شمع ابا اشوک لاک ةبسانماهل# زج ها لعجام

 ی بٹ فا ثانی الشم ناو

 ' ۰ گرا روا او انکل قاشا اک اف 1 عرب تآ دارا دوس لنک

 وک نر تشر یا ال اٹ کفن وار فرب تومان دبع
 ٠ لئ کام رم ردا ااو ہفت انا امری

 ۱ e . ماچی زین غوا تطابق
 ےس راپ ہیلو اکس گو کٹ خطا کب نم دساف نظر نطغ
 ۱ ]۱ دولا سوق ايجاد

 ۰ ےئل مے تک 9 تاياپ

I ۱تپ  
 تجسس سو اهن تبا اکرف

 یل هد یسک :ب لقف ۓاصجلا۔یلط دتفتاد ۲ ٠

  eنور من بلایا عد ہل ۳



 الا لوزن نإ نیا تبجوب ۰
 مظع بس فا اد پالا

 میطلا ۃباثاللاسما كلت
 )لیل نا و یماعل |باقعو

 داس نر نه نظامی

 لاور|قازتسر یعم اپحیتو

 نم تایلقع باذعلاد باشلا
  "ییظد عرغلا ناو ہجو یک

 كامعحلاصاوشنغمایخخلا
 ب

 اهالاءاسنا تودهیلع ام لع

 لا زنم 2

 مل اع ےک وفد تو برد کر یک
 امر عقیل سس یب اوہ لزان ام

 بس ایہہ بارک اروا بار ١

 ج

 لاک پس ناکا نزلا ی یانی
Îباو 4  

 قاب هرم اکو تب ےس لک حق وس

 گاز جت که تیس :
 ۱ صراط لاش
 ز ےدررماظرکں ویس ن ی تاو کلا و

 ۱ اما بجاد ارپ یاس تل لا هک
 f ۔اک سان لک تا فک کس

 ۔ ےس رک نیلا لوسر تنس رو ہل ےہ

 هل لایوابدنسل] دی نساف نف شاف نمط ا ےا وداد تیودالا ص اجل

  Oلاو | ےک لنت ا ےک کس لعن اگل رج لر متی 4 .

 ےگ کاش با ابو فکر تا کلا لش ب07
 رٹ او راپر ےس تی تنیس اوت تشنج شردا ای

 مس ییا

 ۱ کیس انس ہد دوا لا قتل

 اب صرف ھوم ول ا لر ل <
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 مم الت

 نہ“, ور ہا بسا اب ںیم ن اپ تے انا ہر ان کرکے سا

 بر زا« نوک کروا ںولوکت اب سست نا ا ٹرک

 ۱ اساتید پے انک ماما یو ےک

 سٹ تسرد لا بس ےس ںیہ و لہ ب تز دا يا رکن کس 7
 ۱ ہک ردا یک قیام ےس لکم الحا مات یس یس بزم کرکے سا تا

 ۱ مت الاب ےس لکی ت اک تی الو روا تدز کہے تستر بتن ا

 : کوب ےہ کوم میر کلر رک ول
 ی یر یا ہاوس لاک جهت جسکی کیں یم نھ '

 ۲ ماعضا ماجہ کت شک اب ترک سم ES سلام لس

 زی یاسر تسمح رک یاب یب انک دوا یب ی اسم لت

 ھا اکر کینو وکہ تان ای دامس تا تعبطرور ۲ی رام کے نت نام ۳

 زور کاتر هر
 تفرش ر یقیقح یر کر وسایل لاق نر که گو اک ایل

 تر هل تابه کل ما ییا یورک
 اف تا اوتر وإ لا قمر ںی كاسا جت افص اخ قو

PA 



 ترم سس
 ۱ کن اما ءانفخا وج اپ و تسو۔یاز۔ ناک لا اک

 ور رام دل 27 کوم سض زار نت راه ےس
 ںی باشم لڑ ود لا ےگ ےک تسجل ںیم ناار ۶

 ترین گو کن اش نام ےک وچ بس نا کے دہ ای لے
 ارور ین نارو اہ فال ت وا اب ےس ںیم لع سیر اهدا
 یس بهت تسمه ابهر و سر تو هاش
 اوو روا یک کم مد درام نی ام ذات کم انا کمر تو
 ۱ لب لات و رخ یز ایا ےک مکر ےک ناسا ا تالا

 زی سا مان اک سکس درہ نر مہم لی بارسا
 کن یو ا ؛ بیک ڈک نوچ سوچ د ےے ہ دادا ما کن
 کل ایا صح رزم بی اک ت قو ےس تک فان نیہا کیر
 تل ام ےک رخ آر وا این ف تل یکن که ورا یر ا

 ترول 1 ك 9 قاف ےس ت تک ہ وروا ی ےوہ فلاش
 وا سا ےس هتل کا رو | لپ رک اس اہ ںی
 داش کلوپ شا کس یا ار چارت
 او ےس انہ اب ھی سارا یک مش وو مدارا وچ کوک ےالاو غل
 ا د د قو ےس ایہ روا کوکر شامر ہد دھوم نذار
 ۱ 1 هر و ےک سا تو ےک ریا ےک ہو شر ےس اڑ ود شل 1

 کر از آر دز روا قاط یررپ ںی بات ےک نره تا تیکه دالا
“PAL 



 تہ رک ۰ ۳

۱ 5 .۳ 

 سس _  ےے ےس ےس سی ٢سس

 ۱ PEE ایگ اپ تا ںیہ نواح بس ا ا ایک وام ےس

 ۱ هرکس تیر کم نان ےس ےس ں'ت مرسی ناسا وفا

 ۱ و ر ےک اپ شک سارا یب تالف ےک ناپ ناو ش

 ےن ا فراق ا بان ای ہا ںی کرو یمن اد

 5 20“ اُ جز ا۷ض وردا دالا ×× ا

 0 زا ےس اباوین انا ےس ںرؤاْنرد ی ناروا 07 ۱

 شا با تبسم سابات اک لاکر پے ویب ییا ۔

 ۳۷ وب ےک کرشن ہو ےس آر اب درد اگر ۶ اوم کا ےس ۱

 12 نر نیو 0 لا زر وا تست رزق کہو انریاہ

 رو ےک ما. نوشت ا لہ نوروز ےس ا

 لو لانا هست ےس بر تمسو ی تارام کل ا

 را با یب ا تو طبی وت او ۱
 ها یا هو گۓ هفت فلت یکن اروم :

 8 ل ار ت سارگردا ی کوم تردد لتس
 رکا ان کرب ارم وک ایک نانو رم نیو
 3 شیرص س ای 1 یڑ 2ک تانک و ار ی اوز 1

 سس ل کو ۱ وس ام نان نم ۱



 لس ۱ ۳

 ںیم نیکی ای ےہ ی مل را 7 اکی سکی و -
 ڑزگے یر شرم بنگر کد یک
 می رج ہل هک رد اگر طب نامش 1
 رکن اس سا ضا وہاب 777 ایگ ل کوا تم
 : ہے اوس انرژي تا
 روم و یی رپ سخت ای نم نما جینا رک
 رب کت شا سر کس ای ران اس نور هر ا رس

 نو اکی ید رکے ےس ابو تب ان رد فادع تس سا گلہ ٹانک ۱

 ۱ فیت لار ترا تارا تسمه( لش

 مقوی هک یک يا که

 رج ےس امت سکلاکر ایڈ نا ترم نیم ہیک کی سقف ےس

 لر م ل نرد ردا ل کل سرک ۱
 نوا نت میت ریز یا کب نیک ام ل 27

 وک ج بچ بار اگر نو ین تپش سفت
 يا ناش ہو معرکے سا و قر رر هو سس

FEIT,7۳ سرا رک 1 اتارا  
 ےس لس اہ با بیاد ہو کام کر هر اھ یا

 عو راج نکا کن راستا ںیم نور ےس اج ہلا ام مامی د ۱
 لک إب رت یو اپ انیل ید ی مگ کا
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 2 ۲ ۰ 5 ۱ « نا

iا دا انت ںیم نمڈ دوا هی  
 ار شا 'سا ںیم ونو ورک رس مود روا ےس کتک

 لگا ا کیم ساروا سرب لکم یت یکن یسک ھپں یم سا ک
 1 7 اتو د سای وم ل اتے لہ سل یر ایچ رک
 ا ل تو تاب تو اپ ےک سو لس تساوی

 تا اهن لا لب آه سٹ (ا وار جج ہد ہک

 ام اب ایگ دو سرم نو یکہ زی نا ترک
 ار نی رس ےگ ےس
 ۱ سل ان سید قوک لٹ چکی ےک ےئ سافا کس رک س یھب ۱

 رو سس کد نی سک ۱

 ۱ قر اک الم ایل نام بسنز ۔ ےس انس رک

 2 جلد نا قو ںی نام رگ 2

 ۳ e روب رسا کیا ا تروس کک

 1 اد تونے یادی ۱
 ۱ پا تایر یکن اکنزاروا ےس سان یر نم

 ۱ َ ےک “تبالوق مورک ل رای اس ل 2 ۱

 ٠ کمپ ف ےس ب کاک ل اقا کا روز موم ےس
 7 4 روا تی وو ۳ - دا لب کر ی کاو لک شا اپ 8



 تر ٠ ۱ ار ٤

 ساک نںژ اون کرا ابرو !فیطل سا ےئل سا قمر بت ا ناسم

 تل ے2 ا تاک إيرا - اب سام

 مهار گراف

 ۱ يا رک رسا کهن

 تل شارا اروا ول اروا ےس تاور شش ےس روات تاک. تار کات

 ۱ سا راہ نس کسر سران دکترا
 منه "ھ۷

 دب یو لام ماع لو تو تو

 ۳ سرا هک

 پلرو اس لس نشین رجب اک یکن ای

 ۳7 7 ہر مس قاتسا تافسو تاز مڑ ں۷۱ سو

 وہ یش لا تط کیچ ر ہت یک که سقم تو یک ا
 مالش ںیم ئے مش قطب تاشو ہک
 یا ۔ے یار کب ےک ما ٹک ته سام
 اک س سار چ سول ہو یی ا کک اہ ا ل

 مورک ےل کو سام کام لا لاپ۔ لر

 سس سک ار سس سی ںیم 7 نی ناسا اب دیلقل رگ ات سا

 ےک براطم ٹنرروا کا دوا "یھ اح نیب بایط نا هک
 رپ ہن ںیم سا ساپ اک وت سو تامل امت روکا نارد

۳۹ 



 و درس 7 7 ی 27 یراہ ت نند ها ییا

 مو لر تر نا مک اچ
 انوا نک بیتزب مام ںی نا سارو حرم 7۲

 "۰ یکن ضس ای لام لں یز ت وے
 ۱ ےک وس اور با کاپ اتمی لیلا ےس `

 7 MEST اروا( انکم سا عکس سا لا ا یز سر ےٹاس
 ۳۳ وک س کر ںی | ساب اپ وچ سم اکہ رک ا
 تیزر ےک گیل ھہ ایم باہ م ا۶ھ طی توں .

 ۷ ڈک نی مما ی لک سک اکا رکے وے سا

 ۱ ]و ہک والے وک ا ٠

 گا ی نی سا ںی حکو کرب تماس نط نایک توام
 E ٤ ۓاج١ ا کیری آے کوو ہولی 2

E7 -] ر مرا گے اسوہ لم لکم یاس یک  

 E اد قام تکو اتام اتم

 جاو ۳ ےک ره عرف ممکن انحش ا
 i ٹپ تی ات روا و کیلویی ۳ بت

 اش شپ ی 5



 م ۵ دے
 "شو فاسدا سرت لک | تسرابتعا ل لو اک ا م

 اد ۔ںوہدوتوم رش بس انا ےک
ONES iaبرکه  

 دول کنز یراکہ کے تب شن یکن ا ہول کوب نیاز یکل تک اوک
 جے اکق رس ج طی اس وم ات یا اک اس ا یال ںیم ولت
 7 اب ےس گا او کا ہلا تام آیدا تیوب ی اتلس ل اخ :

 کن روا یاب تک یب لپ ساک ماه پٹ
 قلب توارد ےن اشا لری یک ی ر چ ہک س ل

 رک لان لتپ روا ہد پی الن جیب اک اقا
 ۱ لوپ ٹر وا رشک اشنا سے اجل
 نو مے ت برو کود ہک اشیا اما یک بم.
 “نہ یکم قر جز مکر رے لپ کنی يا

 لول مک ےب تتل LIS که ہنساچاؤہ برے ناوژاورو

 ےس رک 7 ےن وا دوس لو 7 لار نوا مواد ںی

 که هستیم انا لا یورپ لر یل مربا
 شکاف

 سي يو روا وک ل شزایت نار ند کیا دن طب
 .٠ یت پد یہ ےس تحت سید کیک روا ےک نانی پت

 و وا برخوکح بنز سا یسک اسارت اروا ۱

 جت دس



 لنشلو قع

 . الو ۓامسفا نعلقعلاب (ْعالف

 یاد ان لقعلنع عملا

 و

 لب تاب لاج ناب ۱
 ۱ ردم نسل او نارفل او ع

 ات برف | تم نون ادا

 ی ین نیا نب اساج ۱

 گیمرٹلا قالادا ڈیڈئال ۹۹

 شرما صفوی

 رال ان یم ءانخااب رتی

 ناز بوق ارم | فی ۱

 ۰ ةداتتلا یو ہال بالا اھجدام

 5 ابدی لر نادر 3

 ۰ نل ا اک نٹ روا ےک اا اف : ۳

 ان یا طنز طیور :
 رایت گور ورا اب کاخ

 هدر برمی کش

 کس سو لاک لت

 ایام اشکالم یهو دینرشا )نم ۱

 مایا اہک لا لاسالا ۱

 ۱ قلا ی توا

 لایت یدابید ال نمک

 تک يمر ۱ 0

 ۳0 2 ٦

N 

 / زابل نت سن 2

E RIA 
 . ےہ ياري در لا ام الو ۱

 ۱ 1 سرب زین ےسراوا ےک ت تسر ت۶

 ۳ ی وگو ناو 7

 ٰ ان اک تب اد کی ۱

 گیم قت وکی ب
 "درگ لاو ادد ر وردا مارد

 لاين ےس ا عن ناب لایت
 ۱ ےھت ارد لر روم ایا کے شرما

 " ی کر يا ازوا ادا نا

 7 ها بی شک ےن دل مل ای ٦

 ےرہہ دي



Meشاار لس  

 روع ایز عجل اتا د ةیعرش) خولعلل ةضقاتم ةيلقعلا موللا تإ

 نر صبلا نع ف ی نع م داس نت ن کم
 ا ۱ - اپ یکادد ٠ ۰ هتموت

 لباس اید کک ا مے ناپ
 زس اپ تند یا سبلان فام تیام را رت

 اے سرا ان کاکا ا یک ارت ی اقا یاد ںیم ما کیل.
 چیت کیم

 نم ےک کت زم کت رسم یکن اب رن اقا هک بت اض ماما

 کس هر يا سيم سس |لب مش ازآروا تسر الق یار

 سراسر ساکن رس ںی سی رکا
 نیک ام ےن ہی“ ےہ دونو اج باپ من ما س نام یکی در
 کو نیک یں ونود نارا ےس یتا اپ تس باشم بلیت سکا نند

 ۱ انب یگان با ۔ ومی ک یب یکم کت از کج اتنا ہل یب ۱

 هاا دود یر لود رو رشد شر
 ۲ هیت کس

 گو ان ترش باری یر اعا
 کلا وت دا ےپ لابی بلے باک

 لر بو ٹول مارو هرکس تا
 اتم بس ایم توت هتک واتس

۹۵ 



iلطف تن سا 2  

 7 ریش لر 7 رسو
 لال قو حق يه کر با

 هنر تهوع رسم وقایع شر ںیہ ایل اکے

 لوا لاذ لرش در 7 ےنرکر کوا ٹیپ ما لر 2ر2 بو
 ےن اوج را تل ا یارک اما

 شف اش ہی اتے رد کر پا ھا ھر 75

 ۱ تب ی مد تاب مد

 . ریش 7
 ۲٢ راقم > : ر '
 - apey بصاص ماا رش اا

 : < تا تط کی 9
 ٠ قانلا قداور ىدا س ناب ون ور ۶# اج ںیم ضا ۱

 ۱ ما ایکو شا رکی ےس لاد ےل فا مم
 ۰ ےس ہے ےس لئ اٹ وو وا ای آيد راک ب سرلا لو اشد 5

 ۱ 27 اتارا او اب یز ۳ راضی 1 ۱ اک 2 5

rSرخ 7 ا یھت و ا قا شا  
 ۱ یم ین ہی ۱ 1



 رسم .٠ و ار ۱

 ۱ زرا شرک کلنز تب یر ام لر تک کس ساد سیم

 مش خا ےس فینادت تمام ےک یک کش او با
 7 اوران نشف ران ٠ تزاسهدیزا نر برم

 ۱ کس یمن شور لک تاب ییہ ےن الاطر یو ار 0

 او فر نوت ےک او ےک باش لیا ایی وا ےک تر ےک پی گل
 ےس اناج از عینک ات وپ وجر وا قاب اکی راک
 ول ا. ب تا ےن وم اظ مج ا انے جی یف بلا ںوو ںود

 شرت سر تر
 سار وز يا یب لات یکتا

 رک ارعا صا کس تس سومو کی حوا طبس ناسا اکے ۱

 ےہ فو دار 2 و نص ارو |مزر حرم یے ےہ ویک س اما الم

 وک ا حط یکی رک ےک کدو ےن کس از یک تالاپ رم گره در
 ود ےک | نا دل ید د دوباره. ںی ےن یب مگر ےک کا و

 طی ا يت یتوررت کس ا تاع کی داد براڈ کیا ایط نا یک
 ڑی ووو ظن اوو صور ٤ سینا ےک حر یارب لو دا ۱

 اں یا لاک نارخا وک یا مرتد کا رک اے سا ےس
 سل از بید ست و نمو بک 2 |نرتو نضل وکیل باک 1

 وتو گیر ےک سا هراس ساز کک غ قو نشت
 ار رکا یک راس باب یہا اتا ایک ہں رمت انچ ےس

۳9۹ 
 ی



 ۰ ار

 سس سس سس سس سس سس سس

 ۱ وا ےہ ی ات ےس سا صاف نا ی مو

 ۱ دد چہ نادار تک ا کالم وکں ور ٹو

 ۱ A سرزد دب كب

 را پتو مری تساپ لاو و نر رات مک لان

 ۳ دا ےر تان هضم ترشا ےن |رتسع ول اشارے نماز ار

 ۷ سایت سود وب ےک سو: لات ےس | بند اش رئیس یک
 تم روکا نيات درد ےس رر ےک یتداوپ فا ال "٠

 م . سایبری

 0 و
 بلاک وت اسم اروا تو انس لم ناسا ےن نع ووشو هدف تم ات

 ۱ کب E لان ڈین وت سک ادا یکے ۱

 ھ۰ م اگے یکی ایام
 رر a نادر

 ٠ ٦ رک ۶ے یک لپ کریک یا ےہ ںی اوز نب تاک انت اظ

 ۱ یار تا تمتيتشرداوروخوش ےیل وف نم

 ۱ 8 اش تالا دل لپ پاتر لپ ان لام اف ہو

 ۱ ٠ نتت رر کل گان ا
 ۴ فو ےس 080ھ9۶ ھ٦ 10 بیش من 7 22 ۱

 عم ا تیک ید ہو بار یاس ۱



 لار 4 ٠ ٠

 ےب اناا عتابا ےک کرکے ہا یہا ےہ یش
 ش و نیم و مش 1 جو کل وو لوب کروز عن درک

 هک ابا تفکر ت ارم سط وے ریشلاو کرک

 1 اجاره سم لر تاطروا تردق یک ساروا بیر

 ۱ سکہ رکاردا۔ کے وت ور انگاھمے  ںإد لس سو يا

 ذاکر وه چی اد ےس بار دگر سا
 e ۔ اناج نصر سوي توش

etرایت ارواذو را. وفا وام تہ رو یا ی ےسس  

 ےک کے راگ تر ٹیک نیز ود لپ ید درا تقام ٰ

 لاپ روا. پہ ناف پروا مو کما تر ناف سکس اب

 £ يا ترقی بو لی اب تاتش رنسون ملا اک یل نام
 ین ےرضزوؤروایرروُکیکل او ارم نل روتا ئی لرش اتا پس

 لیزر و لو کلی انا مکس ندا سا ےک
 نا نر بد هم اک وہ تقوس | داد بس لواری دا ےس ص

 لہ ےس اینو کرا کریک ب یکم نم کمد عق رد رک ۱
 تب ریس ےک ںو انا وقتا لک ب اب
 ری کے نمي رب يعني کا ایج اگے سد
 ۱ میم تار و اسد Û رک ےس نوکر طرزان و اشیا

 اب اوہ سیب نی اس ےک س اک اعا ےک شد یر ےک ی اڑکراک اک

 ۰ . ٦
 سس

 ق



 نوت ا

 تم ۰ تن ہم

 ےس شب کت ۱

 ۱ ۳ لاطاے :N سے 2ے

ناخن زیا برز روکا
 ۱ اب لا اکو 

 ۱ مامایی تمد طب دوس

 1 لم سم e طب نام 1
 97220 هم ناک یب باوجا۷ اوس سے ھم سا

 : ۱ 7 ابتلا و ERIE CR یی

 : تب 7 و ا 0 تم ۲

i 3۱ ما ست ۱ ر رب ےادم زز ۶و 2 یک لن 9 ۱ بم رکے  



 شيش ٠ يس ےہ

 یتیم گم اکا تاتا انت وکں لود ےک
 اپ لٹ رک زس س سرم هد رر وع هديه رک ل وبقول یا ےس ۱

 وجے ید بی فا سرا لو ع ب ےس تقوی تباہ باہ
 ےک سکس نفس ا ےک نبا ات وندا وہ تلاع کم کل
 ویر ع یے کروم اکے س لک پا دوہری لا ناب

 ون لکو و کے ہا ی راکٹ دام ما نآر ما کیر
 2 لنودرگود کک کج لت کن اس داوران وے ل ملا

 لر وکار تیس کل ازاں یم تک کس کب ور واو دنا تارا
 ےک تیم اود هنگ تبار یک امع اج ب ناو الکسا
 ریو شو وا وایمکس

 هر ےس پور ٹاک رم سنز یب ےک لام ماتا
 ری مگه هادی لت اس کل نکے یی

 رنو هدر تسردد مت قع ےک یس ید یی یتیم یک ۱
 ..  ۔یںیس ل رو یک

 رایبردا ےہ یک نب بسر تست رک ربا مو
 اس اے اس کل لایک ات امت گم کک وک تیک
 ٰ کهن رنک سا ہا ندا سا یا

$L ۱۱ 5 ۳  

 سس سس سس ي اج ےس کک ۰

۳۱ 



 ۵ لس
 دیس تا

۱ Ty RTT 
  ۱بل توس اپ رگ هجا کٹس سا 7
 ۔ے یر نیت ےل ےس ٦

 ۱ 2ئ اص یم ا یکے ذس تی مک لا )1۱

 وب من پوش نرط گه تالا ا ابان است مس / وترش کارداروا

 شے الو نیل اکر سس تن زن اوج ےسا مکر نکتے سنت ارا

 باکس زی اے اکر اصد یک سا ۳1 هند ی0 7

 ۲ ساتن تارا بس اسارت کول کر ےک

 ۱ دنا کا نا 2 ےس روا جم 1 نی قت رواہ لوک ۱

 ۱ ایش دکن تیار تمہ الروا ےرتسہلاو ےس فلک روا نت نہا 7 تنمو

 دخل توآپ لا تا ادا يک ۱
 ناشر ہاں وما سیم یا رر لم لازم ۔.

 ۳ اکی ت درد لر ارور اب یو روا نم عا ال 2 ۳

 ۹96 ملی کسب کم یئ بسا متا ۱

 ےک
 j ب عیب ارام 4 هم م ۳ ۱

 ۱ کک ا 2 ا ا رم دا کى ےس ٠ س



 شارا ۵4

 7 ںی وج ب ےییاردا سر ام ںیم تم ترم 207 118

 ۔ ںرھگ ارد ادت ےک بيت یک روس
 ںی ام ئلا۔ انام زا ھ7 نب ۷ مت قو ےک تیوب بان بیو رس ک ۱

 راد پر تک کار ار چ کو امری
 تیفض یک روک یل 2 رد تگ 21 طر ڑ6 ال ر اب نگر یخ الب

 ڑو مے نایک ع وت سا عا یر وا اہ ا پک ترول یھت یش

 راک ا یب یوو کا ےب اک طرز ےہ اتا سایہ دو لن

 وهم اش سم ۳« لقت کر اطہر زا ما نوت کس جل أررا

 ایا د اراپ تاکہ ایا ت درول ےن رب تا فعل ےس یاد

 هرو 71 تن رک نیس زا 090 اچ

 یا بسا و ےس وپ ہد ار ںی تس ام دا تزل کل ق انس لی كر تشکر

 نخ حشر داران تان اب اب كا ےس راب اہ با ےل“ دس

 وت ل امعا شب ےک ہیلع ترور مر و اس

 ل ل کرو ا شب ایم سس یھ کس جدا ۳

 اد اشتر علل اک ام تبوک

 ا لرد | تی لا نور او ںی ان

 ےن في دت ےک سس کلا اوہ گم تم راد

 < لر اپ تالے اد ارام ةا ا

 سس سال

 ۱ ازت را ست يا تیم رگ

۳۰ 



 7 تر و 1 و ڈار نوا

 ۱ هس یوم یک میرا بس بز تلاع سا نر ی لت ت 4

 زنم "اس رد کدہ تا کی تیر رک ۱
 ۱ ِ ناب تسذا اے یلص وتو رک

 تي لس
 ۱ ب ر لاس کرا و ضادا فش د ایزی یا ۱

 5 فک ترنشوام و۳ ٹئاو ےس ت تافل گی هر رگ ۱

 رسا تر تاک لا رو ات ےس لح یز کی لپ

 ۱ رومی گۓ لک ی تما کل رک ھر ےک
 : منع اک ولا کل رسد تو 7۳ تک

 )تا توپ تيم امور ےک ق او راک غ س ارگ
ARPT RGلو گیل ا رب  : 

 3 ۱ تب يدب ےس ےیل کرب ۹

 یل لم نا ل قدر لار ہد ص اقروا س تیر آر ر لکل

 2 روپ رگ اک ای ییہ ووت بت نوک
IGمش ےن ار  

 ا رر ڈک 7 شام ۳

 eT تی دم تات باز



 یادت `

 مرو اےک اے اسد, یداش ےس ےک ےن کم سٹ

 اب ےس اج لو دنت ب انک ا ذرہ ا ےہ اا ای قا تن
 EDIL یھکوکس ی۷ی سکس ںیم ںوقرڈ داس نارا ےہ
 ۱ 2. ر ےگ یکی لو
 مات مابت 1 رک کن ولی شکر ۱
 کیر اک نات د راد بسا لا
 لو حد رد سا قارت یر ںیم لووزب کس برادا یون اسموک
 ۱ تو یر سہ نش سط برس لاک نا ےس یک َر ارد یی

 ۱ رول اس ایبک ےن سوک وتس قر رد سالاد بک

 ید ےہ ایک لا برش یردا ودب یک قیر
 ٠ لت ور یک وما کرد یکدم ےہ و بارش شوم
 وف شب ہن ل سنو ناگ تار چاھتے ساک
 تم یک تالا س ےس اوہ اڑ کما ک رک یم
 7 مر سس 9 و

 ایام ےس شرم شان اش ار یت لت واک ی ںیم ںیر الامر ا یہا
 رم ےس ساری کسایی درپے
 ینا تار اہ تیبط یر اگر ایپ تہب ھے سا ہ
 هوم ناروا يه کس اوج بقا بش اد ن ماش

۳ ٰ 



 هما ارس
TERےن ا اک  

 ۱ ےک ارپ شا ناسا پف کن اپ لکی کل ی وردا زقت ٰ
 ۱ ۱ ردا اع فو تب اتو لک ای بسپار اش ا

 ۱ 2 ےہ لم یب اتنا رب لی ود تز ۱

 ۱ نم سکه ےتڑا ایٹرواس مارا الا 7 بت سورا با ۱

 نشريات بماند ےس
E١ر ٹری اب ا ےب صا ایج اکی اٹل ن اطمن ید ازا نس  
 داف ا ں اید ےس ںی ر دم سا

 یی ى رکے اب و ا 7

 لب 2 انس کا ایل کرد ا اک اک ان ایک لا
 : ل انب 9 لب دانش rfc ےک ماال

 فال سر < املا اد قام انا 0
 ۱ بو تیشرت کم قوام بی یا نک رب نا

 میسر ٦ گو ,N ےل یگ ۱

 اید : . ف رر فقاو ےس ارادوا یارک لادوات

 مپ مز کر وج lê رکن قاز ۳ ۱

 7 ا ا یو ۲.



 ۵۹و۹۰ ے_ شاشا

 لس لوک بیو کرک لاک او رد ےس رد اے نس
 ۱ ۱ ۱ دریا لاو تر
 ااو کوہ اے ل درن سین جس ےک وبا.
 مک اک ا س ےک بس ہد تساوی

 یا یس ارشد ےس وبا. تف ای تیر تردا یو کک بلیک س قلم
 رہ عکس قر 7 را رکن لو تیت داسا کپ گن

 ںوہکی راما ں بیا ق رخ شا کک یک نب تان روا
 لولتفاضرو اد لود سن اه لرد اا اے

 ر _ ۔وبمایخر ۷ںرپعھداج
 ' آے کٹ رک وہ شرم نیکی روا تروم کت دہن بہ

 ۶# ین ست 7 تیک نھ کم کر وی || نا و
 قرار میا 1۶ مرز( ازلد گرہ ۓناہد ۰

 بوت یاب
 ستی اح ھکءانتا فوت اس ےکرام خا تیبا جو سکا تہ

 ہیک تی اما تال موها ےن کا تساوی کک ےارئ ادرک
 ےک امت ید اف افاباے ہیر رش کش کدام ںی نانا اد
 ۰ ےہ ٹو امت ناو اک امور بط سرب

 يا کف ید ند یم فص ایم قی شی ایش
 علی اس وک ئا۔ںیہ کرد بس ياري

۱ 



 تل ہرا ےک ی زاورر نپل“ اشک امہ حمل ایٹ اک لک

 ےب نک ارپ اک کت رکن کتار ودام تادا ایک اتر
 ۲ و ویزا بم رد زا با عع ار ےک ی یک کج ۱

 پاس ککے ٹوک جا کا ڈ ما یی مز
 ۱ شال لی ےر ام سر ار تاس انکو کس ہا ۱

 ۰ در شپ لوں یورک ی نکس سد پاش یکباره

 اب فاع مار پام ہت وپ ترک بتم تکاب ےک

 د گرام تیلرت ےس زق تر کراس
 تب اهل بیرت کدو زم یک ار یر کر اما لرد یر ٰ
 یاب روان لاد ضد کت سايت یکن ارگ خرما ےس اتو ووٹ مو ٠

 . انکے لم ساز ترش نیم یر نیت لخت مر
 سس ےل سما: انک رکرش ترم اب تو تون بیپ لا

 شی ناوک ویا ین مل ور تام ناسا ١ ۔
 ۾ یاد ےس فیصل ومامرھرسے نزھررہکل ب رض
 دا هدایلص ایم ں رر کپ ترک زر ےلکوتارزؤاارب
 ھے وج یمن کر شان یکم ات مما ترو تست



 نار تعا از

 هر ناک کاج ادا حج ایٹ نا ہا یی
 یک الو ےس مد کرن اشارا اوت ارداوپ و داری ا
 ےس اتاپ یز ان ااا یب تکو سا ان هیدن بیرم
 "0+. کو فرد ویسا فرص ایم ںی ا

 تیل لو اما هدد یک رخ یاب تا ےس ارا 7 نجات . ۱

 ¥ شه بت ےل راگ وا هر ٹوک کروا یی شب لو

 ۳4 ںیم لو تل ہے سالمو دتا کک تاش ادا ید
 ساری ولی شاد ںیم تراش یک سب نس ےک ئال اونو لو

EE LTD 
 رم ترک ترک رم رک ںی 1 دا تسز اے وورد 7

 جرم نان تن کرہ ناش ےس کی ڈک ل امعاخ ا
 کک1 س دری مع ایا سا عار شوت وار اشک هم راول

 ورک و ع برا ےس لو ام ہا عا دير
 -- فرم تک فانوس دا چرا رک ا
 یا لام |ملتس 2 وس اک بودم دنا اط ارو ہی رک

 كارت وایت ایخالا ش ت١ دد:رھدلاالا ان ام ےک

 ناز یش روپ لک دات نا کذب سیا ی ددا ی کک و
 ادن ید یک نادم هی لاع ناز لود ن اسر شدا ےس لا

 زا نم مهیا یک صدا سرد قرب: سدر چد یر ید یز وف <
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 رب ا یف
 ۱ 7 مع بيت یو تاک ۳ تاک

 ۳ ےہ کوا 7 رپ کن او

 اپ ا ا رش تاو تر ١
 / 7 ور کت ۳ ہری كف بز نو ۱

 2 تم هر ۳
 ۱ 5بس تا ٹر ےب کدی یک کما لا وہ

 ۱ ڈر 7 7س نا گورا ات عرش ورق کر رم ایه دا ۱

 تث ا لم اه 7 تم تن ال ۱

 قرض اکو هو چسب ای کج تے را کک
 ۱ ات اب ایت ادا هی 027 ۱ ۱ 1

GT ۱ ۱تک رو وج  

 ٤ ی اون وک بکر 1

  eده قاچانلا رن ےہ :
 راين اپس ر درک هلی ہوا تایم ہو کثیر ا و ید 7 پر رو را و و ۰. ۱



 لنت جر ۱

 ساب کک س اولا شکوہ ی نو نیل ارور اا
 ین اڑولخرو هد ےس وہ روا هر اشمو بس مد اسے سب اپ

 ۱. ےن اتتا ندا ار ایک کرہ ےس
 کسی رد هنری او یکی کما رک

 کپ وتر در کہدارااک رخ و تیر چوو هر رکود ۱
 بک( اوات یوم تیره وتو کن وی بس
 رہ انع ےک ےک ل واک ی ےہ ارے لک یر رج ےک وید ےس

 یھ

 قام ایس ناپ ایر نوکر دہ کس یک سا کیک میوہ -×.
 نو رک ورد ارکن نبی نوک اش لو توت ا

 اما تره بين درک ڈیم
 ورت رک یک ںدزومانوکس )مو سن حب سد یر
 میپ وف کوم قباطمر ایفا ہار اوہ یوکے ہ انار گه درک

E 27۱ گور ا ےس اورد کس ۱ گر  

 روا ایپ ریو کیس یس ساپ کل طی 0
 روا سوپ قشر سین ےک انور ووو دای نکا اک ضان کے سیر لقب
 گرگ ناو تم کس قو سگ قو ی ہد ےس ےن
 . ےگ ایک کامن یر نون کا ترمز
 ےن وچ و نی ےروتزہلارا کیس ای یاس کس تا

 می تیر یار ییا پار ناف ین ہل



 م یس
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 وسواس سایز تا دی دس ےس

 ۳ 2 تا برا دو با بیتا
 2 اس کس اتش زر هند رایج ايوا هدر ۱

E 7 

 او يک ار اراک با ۰
 ۰ روا ےہ قلب تضاردا ی عاوک ا گم اے اپ باندے رہ یک ۱
 ۱ گی کو شمسی یا ے ساز

 5 ڈان نس راپ ۳

 ٠ رک  Eلخاو سيما ۱
 ۱ تاو وتر ۔ےہ یر عر تاور وم دیر ادو کا ۱

 تب اے و شب ا تان ی ارت طب
 ۱ اد ین قر ی ا یشم داور

 وی ترس وک ان ںوہ تاک یش 5

 و من نا يا ۱

 2 تی ۱

 7 ۳ نت ۳ ریپ | نان دا ۱
 7ٍ ۱ ا ا شاب اس تلی راج نا ڈاک ۲



 لم دو
 نارا iy مي ار لاو

 لا ست اتے بو وید ترازم,تبررت کم

 ی اگے ساک تنوع نر ڈا ےہ شام وم

 سا آسا کت یر
 اين ول 2 E ملا ےہ یشیکد کراس اید ادم یا

 تقااطم سا ےک سس 1 هان هرات ےک مرد اند
 خام 1 توقع مس یکے ٹکر ات ترس ادا ۱

 الاغ ۔ ما الو ع ادزا ر رپ بسا 7 لایت 0
 تر ام یا تر تام کو وت ا اظ شا یں و ا ا ۱

 ےک یاد تاک ب سروا بس زا ےہ قلاش بود لص ی سرک ویک س ۱

 ر n تابرخ ںیم ام سا یر 7 ےس ور اکو ۶

 ج ےس ترا

 یرا پانچ ان ہو بر ترت ےکک ت اطل نا موکت اورا

 E ا اردا انکی ما ا دو عسل سام ےس کرم ا

 ےس جر یم اور ےس یز ا روا ےس یک اوہ وا ےس فاعل ےس ۷
 ساز ب عطا خا اسے سش ات لاتا لے لا
 ر ړ رپ ےس نوزچ نیل کارو برف یی عام

 وم کم ےس ٹینک سن نایاب مر هد کم تا /

 نر اس نامی اک تک

PF 



 ۱ ۹: ۱ لار ار لتعلا

 ی بیس

 ۲ يا ژاوی ناروا ار
 ۱ ناب جملے س لم اثر سما ایگ یا ناک تو ماہرہ

 ود ےہ ترک یخ لا ات اہک یر اہک رگ ماس کک

 جج واک سہو ےگ اا نایین | هم

 مم رک یاو کوک نا سات ار یت

 هدا ۳7 ' ترتر واروژ رک کار ALI Erd 1ک ای ۱

 f تب ا راش رچنا کیک لب

 اش تب الار بلو قبور ےہ تلک اینک ل انار میل رب

 او هر مر ناک ران ۱
Jt 14 22 ۱ید کر مو ترو کک لو دیک  

 ۱ TET ی شر اس

 ےہ ۳ از اٹل 1اھت ار |س
 ۱ بها تی بلیت وہ ب یمن کڑی دو یک ۳

 ۱ امیر قاغا تقبط مر از عسل آکا قو

 ںورو وز يک گی تے انعرجروا۔اگوہ

 ۱ ۱... بکن یہ یک
 ۱ ت۷ ےک علی تپ 9

 ۱ دیک پب [ےرہر لس ی ربا. چسوپ بس فر تط راپ

 ۳ سس (تررصزو ترویج ۱



 * لئ عا 2

 ها هو 4 یر G&G ہوےس علت ۱ ارگ ار یں اکی مدا

 ۱ ول هیت ۷ى اٹن آر کو وورد ےک تنی اک شش اتمام امی ۱

 روزی اراد یہ شف نوک یا مکہ اتلاع بش رعایت
 زنا ک ما رس ددر کے لا اش ہین عنود داس کم ٹیم

 سنا کب ا کس شو یی تا دید
 ۱ سا سيما اپرا تبسم[ رأس

 قذر کب اف آں داد يا وزر نا یک ان اں کر
 ۱ و! بایضیق سس باث اجا ےرسدد گیره بت 771 نا

 ردا جام بو حرط یک روس یادو رم موج شور یدوشرک

 ( نایاب لب ملاک سا مما اچ
 زبانی اف مامی یوی رایت شف ع یا ےہ

 قمر اب ےہ تا کسي نایاب بیچ نوک
 . ترس انمروا تی مہا کت سارا تب بل یک را ۱

 هک مز اتم یہا ےس عن ہلیساروا يا ولد
 و7 رود تک لپ نوے (ول ی ہو لم ارو راے جا ےل ا

 لمت کول دد ی تیما ای نی آف اشو تام شش اب عکس ساب
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 ۱ ey e وچ مس
 ۱ گزاب ام تا پیست ےک نوکو کر دا وی ال آے نو داد یک

 3 ےک تڈ نیا تہہ نت گاو تام و کس وب

 ۲ لو حب ب ےس و کاوی یز یر دز

 لر ےس تار ناو لر نریمان اوک نک رک
 لب و لا برس او کل و هلو سکا 13 ناک بد

 شپ رازل دوو رزگنیح سا ایوب ا DA فہ ود وراو

 ۰ ۰. شن لنز لب کنم ایا وکو ڑ دو ایس اپ ےن
 ۱ دن[ دیش ین یو ےک پا ےہ آے یہ سوپ

 ۱ اجا ر ی یاش کا اعم یک اف ی کر اد یت ۱
 ۲ e ا ے ایپل اح ےس یر )2 و با

 ۱ ۳ حتی »يا بقا

 9 مای ۱ ۱

j 927 ولو sO. 

 و  emست کک یکی اپ ا 9



 ےس یر پيدا جا فقر ناسا ول
 ۱ پي ساز اوست ںولو ےک نا ےک آلو
 ےک پا دوم ےک نئ 141 شتر درد ما یک اردا

 تک بآل اکے یل اتم ےک ب ا او لب یے نس روت لات
 توت سو ترس قام کن اجرک وک شب ایا یل ےھش اگ ۱

 ۷,7 یاب ناشر ما تیر درک کل امالا( ییا نی ایران ںی
 رہ کس ایکو 0 سقم اش

 تل سام

 ۳7 7" 7 سا ےس نوئسر یا هو سام اقدام

 ٹا اط سلول اساسا ( ےس تالام غل رج ئل ار

 لب ےن لو رک یر مت بوک 0 طا ام یس

 7 ۔ ےس اگه باشین ےک ا 7 بدی

 هک و شیما
 5 ی دادا رش ام ےن یب ای یم

 رر وک ت وصح نا اراک ر اکو کے سس ےڑوھت

 یر و ںی شام کک اف شا یر یاب
 کر اوج لس نا 0
 تل رک شر سي یا ©

 یک تز ك لی بانان بان
۳ 



 ۱ ۱ ۱ ۱ ]۱ زن 2

 5 كر حجر جا یاسر ن 7 ازم نور نون یگ

 5 رم بارم ےہ یب واک 11 د سر

 مان عفت يا ےہ یوں وس یی گو یسک

 ۱ هک تیر دوس نادا ی یب ۱

Le ۱رو ازم اسد ترس درویش بی  

 ۰ لربات شا گز فر جدول ی ےن ا
 ےہ روا ےک یم ںاوھدرکک شک شوا تقریبا وے ۱

 ۱ ۱ ی ۱

 ٠ این ۰



 نهار ھا

 لوکی یاسر یکامد یس نیم
 ِ ۱ ۰ هد و ۱ _ ستقام

 مس نوا نانا رخ نشدردوا شکاٹس ییا بلد
 و تیر یگان سی تالاا پر ول یل بست

 ےک عم یر ی یب ےل اسھت ےہ سیا یھت یکی ود
 ھم رو یک یتا شور یارک ہدبلع ےس تالا ےک بدر ما ۱

 تار گل انا تشر یلاپ سایتی او شست
 “ا )فام ا ےےردا طب دوج تلدزب کٹ کای قرشا
 'ترباغروا دو سال | سان ییا ے سی نا ان ار عی سا: اھ

 هوس متن ا مام هدم تخیل ۷ف :ءتترتدا یو
 7 انجیل اب ا ہوے رشوش اس ےک قداص بلطتم لد هو
 نر رکی یاب ےس ےس ار نوری سکھ ولعم برش
 . کراس ا اب آۓ فسا یک لدور یک کی رنا ںی گی اق کر سآ
 ابو انب رکورد نریرگ

 کپ ےس سج ںی نوت ںولود نا اما اشنا لک یکایک
 سایر ن نو کددالو ےک ق ف تار اتہدا ۱

 زاد ات یون ےک با ناموس ںیم
 ۱ ای شرک مزدا لاک ردد

 سی لاش نامی اثم کب ارد ٹی شاہ یاب



 ۲۷ سس
 یس

ET 7ےہ تے  IAT 

 ماچ پااب ارتا درک کر ناتا پاب
 ۱ ی تی کن یکتا

 س تر بسا شق یرام کے ا سیر ل ادا
 ۱ ےس ا ا نبا ےک نگ ره لر اگر

 ۱ در نتا ےک سئا لت املا هک ناس رف
 نم پارگی دسر بک ترا ۱
 ۱ سارا ےک ںیہ ان تلک ا لورم اک
 پتا پو ید یو سیا

 نہ ص رک اذا ان ار نشر ید با

 سير جج وزءوگزایزلاے دا
 ۱ رو سايت ات ارد ۱

 2 7 . نات کلو اط “ےک للو ےک اہ ےس اپ ت ںی ویب
 TE I اف 7



 لار لا بے رس

 وت ادا گرو ی ورک اتکا ام نہا ین باشد ںی ۱

 یه بيرون ےک ےن اکزر سام یا »هاو ےک تتاح ٰ
 اه سار لغ تشفاور / هستی ٹارلعن و سحم عا

 و لاخ بہر کی وہ تام دم هداف ی نزد ا یقافکا اح
 ےس ر وارو ےک لول روال ورد اے ےک ی تب یا اشک

 او لوبیا نرم یمن مے سوتے ےک اج تا رک
 بت رفت عادت پايه اس هک

 وه تبسانمد برت ساب کس اسان راي رک ۱
 نٹ ورق الغور ل باک یم تشاطل یو نایت ابن ۱

 شر کم روک و و ادا یہ یکدم لم اع تند یکے نو
 شو قل اے یر ا شام تار تٹر+وئا۔ ےک تایمز کا نا
 بودن کلام در برق بس لیک نوک کہ
 هوای اوچ لو وہ فام تما تر فدا
 ویلا ترت اولا اک الامک قی اس شفا ار نوک

 نا تیبا ےک یادت ںیم لو ےس سا ے مد یک شرف اش یر

 .a . ےک موہ سک شا قد
 ہی را کرا یبا ےس فرم یسک ایرو ورک

 ےب اےس تی کار ا لانا عرب نوک کت اکو ےس
 ےک زس نایرواککرو ےک نزن نا ید ا کای نیم

22" 



 گم کک "فار

 DTI ےس )۳ رکن مم کش ےک ۱

 رشد نا ابدی سا ا ےہہر س اس درا مک یک

 ہد یاشار اچ گنا حبس رک قرت ب طا سیم
 لرو مکس ارے اکا ارو ونک هری

 ۱ هی فی کل مراد با ںیم وف یک ات ناک

 زعم ول تو سم تام ےن یو لا رانا

 ۱ ٠ ۰ هایتان
E ۱ 9 ۱ 

 هل ا وک اے یکے لایق ب+ٰپغ۶ ان

 انک 70ھ
 صف

 ۱ ۴ہ وما 13

 ريز نیو ےہ 0

Esl۱ دیروز ۶  

 تیم ا باید ٥د ساک انا اھچ مکعب لر
E 

 7 زی مہ اورہ وہ ورد ا لقع سر
 و بم لنوو انگار

 تو نا تر ۱



 لر 4
 اب زن هه سس سو سس رس.

 م ےسہراکزو و سی

 تربت لاتا ض PENIS ار( لر

 ۱ تند تیام اش

 ۔ ےورک
 ےس اردت انا یی شام تاب اتعو لوٹی ات(

 ۔ لس بور یم رمت ےک مان مو ت

PAے لو رک اروا نوت ناش نیللوت لول  

 رک ا ساررف ی :r اس ےک ااا ےس یم اروپتاسو کر

 رس لون گن لکه گیم لما امت بق س ل توو یتا
 ۳ لوح یے رو ای ےس ماس

 -: ,IS ےک ا كاشلا مر تام

 هک ہ بایماکات یو یر برسم ٹکا ےن (ےۓا ای اوہ سمن عرس ۱

 نا قدی اين شک کیا ایج و مار
 ۰ رک رظان نا لس نامہ ماش بو اک | ےس سس

 و ی راووت وو گن وہم داب تابش سا 27 ادوار ای ورم اب

 2 کتا ارد اوت اک شہ یا یار سرکه سید الا وند رک رقت

 یک سومی بم بارش ساگیکبس وب 0
 ےس خو یکے ہر اما هل یقین وک وع بیر يا

iےک ےن ےل کل ار مد روا | شا ر ریو 7  

۳۳۳ 



 04 اب وج .. ام

pL DDE ادرک ناپ 
 وکلا ناشر امير فلک `

 . بد رت بطاح ارش فولخ ےک بت ناو 7

 ۱ ۳/۳ نے اھ تیار هیچ فرض یو با او کا ۱

 ۳ اب یا« ےہ ید تیر سی ےک نجس
 5 اات ارو | رب لا یژ اب امر وا ےس سش € ردا ےس تسرزف طاف

 تاریکی وبرد قارش کا از ہل ل اک اکے طز اتنف ےس سٹ
 لولو» نا یک تاند تاک تا توا ار ا ےن اکو عم

 3 توت ام کند مہک انا ااب ید بش ۲

تکریم باد ۲
 ۱ ]را پے اد 

 زوسو الخ ےب را واک میل کار رہ یک

 می ام یس یز
 امریکا بو فزورب 1
 انی لب لا اڑا یار ملے یاس الا لک نرو ںوہ کینو د حاط

 لاپ او رے ات اے تما دفع قلع ا

TEAلایت ےک سج ہاٹیداںرہ دانش ادا یب سا  

 . لی ات او ےس هرس ایر 21

0 

 2 تا ۱ ناک ف ی رب 2۸2

ر اپ ایا یر اک مر 7
 ہا

 ۱ زا . ےہ کرک
 فہد

 ۲ ےن سو پھ تو



 ضرر 71
 تا مدن ہم سوم وون سم ماس سا

 تر ےک ر تس اروا س سا لب بدر قاس نہا تیت یکل ایسا ےک
 لاک ےیل رکی رک دات ورا ع ي یی کاک یری
 ےہ ای کے تیس ارت ے یورپ کل نیت د رک
 ا ا ا یی شیب و ٹپس رشک ل

 تاس ےک واوا نکیل ےس کت شو بہ دل لام
 زوم بیا سقم الا یار یسک ےس اڑ نوشا
 رس کا اٹک ایش سس ےس لولد ےک را

 ا رب ۔:ہکں تا »درصد ۱
 لب بب ترم ںاہنات بارازب تہاہن لواری ادام”
 اکہ نمد درب تاب ست یل پس اوہ کم 1۸ اگر

 رنو اکل زھنررپن جد ان ےس نانا گوش
 7 ےک ق الفا لے عت لاج مالک حق
 الت روز هو اک نان سوره سر
 1 ۱ س جر ران نہ

 اطات سنع رولر رم مور الان )

 تم او ےک کش ی راککودوک کس جت او ہار
 دوم انکار وتان یک بس ارم ایک سا سرد
 وت ا یراق روس یہا ایا شوکت رس سا
 لواحو تاع هنس ےل عطر للخورئاون کس نص اد م اجر لو

aaa gg ا 
 ita ہے وس سما

۳۳2۵ 



 ےہ یک
 سو ےس سس سس سس سس _س۔-ےس سے مسو سے

 7 1 “یر دد نم F4 گرا یمن ۶ سا ن٦ ۱

 هد بم یدد فیس کف یت کان اس
 .واتک نیل ا یکے گم بی گل رک ت پر ۱

 گیس بری کس رک تفکر نا ید سم

 َ ِ . 07 ںی هو رصد

 ۱ تر ہا ا وک ۔تزغ ںوو 5

 ۱ سن قرن شب

 ۱ لوما او یک را تر

 ۳۳ dir مر ادد ی هدترو اے ئل ےن ےس دات

 ۱ بکن لو ا ےہ ہال لا. ےہ قسم

 ۱ ردامسابز لت یبط گلاس تالاب ےئاہا

 مادام سوپ علم قباطمے اینو

 دات راندا شبا توی
 اگ شنای اس ا و ن وا ۱

 ۱ 4 هک هرگاه یا

 و درگ ترا یارک ط گن اشارہ قالا
 توسل ونگ کک تک اینا وے

 یو تارو اپ ترت عن ٹال گار

 یل ۱ تک کت سری ےہ
 مج سہ

KIL 



 . شاو لعل 1 ۱ ا

 ا ط لاو ناتاشا ما لم ا
 رگ 2 ہددفا تک سن ا نے روریمر سب

 سلب نت ں ولر نعرو لوبرسروا نون و لو

 او دوم سا ترکی کن لات اکا لس
 هک کد یا سال کام یک اروا تبق
 ناگ تراش يا اورہ کد هدایت
 ساب... دواں ام تاچ
 ےب یک لب تب ایس مت شارو اےک كارو | ی ےس لول را ل ولوو ك

 انا لن لوگ ار کت تعد ل کہ رش اس ار
 کرت کار کپی هیات نکیل ےہ سر ترانے ۱
 9 لوعاےکر بسی ےن رکی یوددو اک یگ رک و | تی

 دمے نوش ارنچ ےددردعم نے اوہ رک لاو فو
 97 ها اوتوکں وارد 97-7 رسما سه ںوہر او تے

 وا شو ای مکے ں وإ نص کالا اوم رک ویک انب تل
 ۱ ۔ں جررام نل ےس یم لن لاو ےس اج ایکن یارب

 ردوا رہ ارہںار نر مر سوا وااو سا سوپ
 رم ی ہم تاسو اک کک یر مپ لوقت ت ابدا نا گرما لت

 تارا اد ترم جرط اکیا 1 مر سم ۱

 دال کابینت و اد تان ےس یر
F4 



 بز ۱ ٦ :

 هک بک سارا ما دات( قزاس بیل یک ۱

 رات ااظلےج نیک رد جم ام پا شراب ا بیا حب طس توا
 ےک نیک اکہ اک جام تراس و مت اندرو اویس دور ۱

 موبر او نی ےک ام سو سی
 ۱ حرط یا کیپ اکر زير اف گام ایر

 ۱ اما ےک ہری وقکاپ ارادو کیہ مالک لقک بد ا

 ۱ . و ےک رم او | سرکه اپن اروا سلا ٹن ور گل کلپ ۱

 ی ےک ےک کا او میل لقب که زیکر ٤

 ناروا بی بیش 2 ول وکی ر گوا دورا یو

 و تان ایر یاب ویا بیاہ ےکک تابع ۱

 ۷ لے ایا گو کک اگردرپ ےن آسیہ ۰. لوگ ىح نرتموډ كبس والف

 ED EI ۱ اودا رش بنر ھش انچ ۱

 رفع اسم ابرو متد سازان دتینعقاماحرح ضا ف ۱

 ۱ درز 0 کم توک 5 اتات

 ول بابا بج دابایڈنل اسو/ب یگ ٰ
 ۱ ددا اد ها م اک اردا تایپ کد رک ۳ | ولت ےس

 برتر من ترفند -

 ۱ را کن ہی سرمہ اچ کے یی ک سرخ ےک سرد ۱

 سو جل اعاروا رهن لیمو پیرو زاها : نو ریس لع
 .PIN 0 ام کک دیر



AIلا  

Uباساکوز ورع رک اس ےک س ترا اد تو قلی یں اگ  

 تنے نوه کش شرب سد اب ل راس اراک امد

 ےک بیند تاچ اکس تروا راب تای اک

 “ل 7 ام مو رالی

 روت پس |طس اد ےکرد یڈوھشکںولاد سرک لاوس اسلا ي

 ےک 7 درو اب کب کی ناک نیر ها رک
 کی ہو ہک لاد سارا اب في یرف ست

 تہہ رجب ارے ہپط تاون ۱

 همان اسارت ایرداک للفو رس یک الع قرط ےل ےک نادرا
 اس کک نسو بام اک ںیم نس اوکپ بل س ترس یار

 ۱ ۱ وا تما
 جت س اند عم ای رووت س ےس بس کے س تا یں

 0ئ اب اگے رک "1 زد با پا وک

Et2 کیش انا سا اون قو روا۔  
 ےک ساروا ,EE و اون گو یر وہ بس 7

 “اتم شد درد )اب ریدر 7 شکزوا ے7

 < سہرا 1 اد لا او یکم نوبل 5 ےل چ ددا

 ےن این ول س اپ ت07 |ےسرہ دی ڈر تیغئاد ۱

 برو ےن اعراٰہما ابا سا ےک ل وکرم ےس تیسرا

۳۳۹ 



 سرو

RF ترس 

ZT 7 ۱ 

 مک بر
 ۱ 2 يا تشک 87 |سشوداوورر درب یراسش اپا.

 07 لوت ںوتروا گہ شعبان بلاگ رس ساب ۱

 کر امراپوکت اشد اسرع ساررثیا 2 لر لس

 خرد امار کاپ ست 4 اس

 هرگز لات لس کیف ناب کارگر ا
 دی امم ےک ساو تراش رس اد یر2

 ید زنا تشم ای انتا تن Jv تو توڑا فک لوتسسر ٹرک

 ےس سو یر 22 ۸ گن رب بوش نم 7 ۱

 دي ای رار قورت سايت لوک نی
 تالا ےک السا و اور و ا ار اتا ای اصاب

 PED نر ی دو بن درگ اقرا

 ۱ روز بابت اک وب رب نیو رشب ہللا نم شاهد ل قا ےس بسوآ

 ملا اک غ منو سرود یارو ۔ سے رکی وعو قاس ےک ین ارش

 ل نم »تراش کرک ور شے برا ار شور وا لاو لا

 تش ایل لاس سل اپ ناس کنار سکس ۱

 9۰ فرار لالا یر شارع یزاتسارو شر قرا فاسد کا ۱

 ۱ روا سید کروم او انب تاب قر ارت شیرزوا"پ وو ۱



 لشاروتسم مس

 ےس اپ ولك ا رطل ی شاو بای هارز| شم یس سم ۲

 . یا السا ولی او ورکی تسمو قود ےس تهی
 تل رب م ٹر اش سرزمین اہ تو ابن تو

 2 7 اک ےس شا مال ھو ببح بسا اروا

 سنا سک NII تیک ولد کام

 اي ضن رف تدستایکی دا تیا دو ان

 دیر ما) نطنز ارش انها ۱

 انا سر باس تالا نا نادار رکن ورم نا ٹو سا ۱
 1 س ص یکی اوا اردا تک ارزی ل دک لدروارلا بل

 ر اوز نورو قو روا جنر و جیو اتو هنگ کام

 سارا اما شا ادا ےہ قاب کو ر گیے ے دی کپ ا
 یک وحی اے انا انہ حس ساس که یو. کف انا
 اتہر ا حتوم کے رک صام ترکوں ول ارد ابر
 یم عاد ھم لری ر تا بسط ےک سا یل ےک سلم | ےس

 لوقو روکروا نت: مو ب تپ ںیم ks یب د دسرو وشک لالخا

 ٰ تیام
 ولاا ہم یت قاس بیت دسر گز

 8 باس در کت مدل وه لارو یک ادا

 DIA رر کب تب | یوم لصام ی لسا ڈو زن تش انڈر چ اپ

۳۳۱ 



 ا ا ۷ رزم تک
 دافوس نا شیر سیم کی یمنی قام یم ت اہ نمک و یورک

 .TATE کک ا 3

 بان پاس

E 
 نت e اروا ی

 ہو ہیر شی ےن یک یابد ون 6 من وبا ۱

 اہپانغضل يا اوج ےس که ےک قوا رک رک ہوس

 ,COT ہری ںیم ہد لکه

 ٹک شر و وکی اہے نہ سم اچ الم ےس یش ۱

 ۱ ناک شے سس وج سر ٰ

کلم نام ۱
 ۱ ET 

 7 وری ۱
 ورت ۳1 77 اب یکن یک زد

GAIN 5۱ کدی اما ابعاد تا  

 لطیف لات قل اکا نا
 2 ها با ۲



 لر ۸۵

 شام پل ابو | يک اپ صف تہہ اپن مس
 ۱ بی سم ےک بالا ےک نام لای ور ی الط ار: ییا ےک ہٹ از
 ںیم تلاع ایک کس نامور بیت کا این درک وہ ادب به
 اتد نالی قال خا اہ ےہ رو ںیم ا پر ائ

 ردا لوریقس ادا ما داش او کرئے پ 2 سایتی دام ۱

 گنوا قازا قال بروز لاا اجر روا ولار اطا غزوا تالاب ا

 نا فدا نایاب پارک دلت یک ویک
 لاو یہ الم امی عا ےس سرک یک شام ای یز برج ی اپ اے ترآ

 ےک ورد ےک لپ ہار یک شوک ےک ںویر ںی ل رب ںی
 سموم ہو ےک کش کرو ےس نٹ کت لن ےس

 1 7 ہو تار ےک نم مو ےک ضم یر تموح سو ناشر

 -: دم بت ۱ کت سہفگ ۂئات ردا تگ الا 3030, هار

 رپ لات ےس تقدر وز تاد بر قاب دارم بروس انا
 را سدا یر ود یرا ورد کولو و ےک اروا س

 تس ارد درک یا یبا ےن ٹاور کپ آکر ب ےس تام
 ےس شرک ادراک ں گول لو زامبی
 رب یې نوک بع سا هی زاویه کش ×
 یداش ا ںوتھلیدر بش ےہ نوید ناو سد ےک کا اوز ی

 ےس کنی فم ناثناکں ولامن تب اتم لو یک

 ۱ ےگ ال بام ےس ایان ت انس | ہر ادا پ آہ اسب ہل ۱
pr E 



 ساسی
 لری ا یگ نرم ییا د

 ۱ ۰ روش لطاب یت اب ابرلقن طرق" -للحاربا ئطزو نغاءاج

 ۱ E SPREE "قوه تاک ابا نا ۱

 تی شا تم باشد سا ساک
 ۱ انا زو تر ےس تطکی اش ڈا بیبط» لورم ۱

 الیپییسا اقرار بیر بالن تم
 " مت ارز تل تاب تا رجوکں گولہ شر سے او ۱

 ےک نا نسل ونک ںوتوالع ندید اردو رپ تر بک ھم
 قو یا ات دوا زکام ہال ً

 7 ابا رک یا ۱ ۱ ۰
 ۱ ات کاره ہیلع ہل تا 2

I:تر کس م نت اب سماں ھا  
ga .۱ ابر نیرو  

 E ید اتر اکا اہ نو ات وو ےےال پآرج ۱
 رم کین رہے اک رک اپ منے یسک عمان 1
 ۱ و و ںی

 ےک یل رییس ترش هک
 یک هل گرا



ALلاء لئعا  

 مر دلی یہا ےک نوین ی
 مراد شش این سوا تھما شی مولد 3 بریم
 سر بط نابود شاخ سرکا وجہ یک ہک
 روا ےل ھت ےس لومار اے ہم کیپ ناس موا یوگا ا
 س لی وہا 1 یاد بدال ےس اس کشور ویک ا

far۲ ی 7 ۳ | فرو (ےرلاگ ندرگدورتو پہ تب د وااو ل  

 د ےک رکل گز ودر رپ د تاپ ی تو

2 ۳ 

 ٠ ارس ی کرب ک حررطس است تب یک ںزطاررکی ےہ ا 0
 9 3 9 دل اش اکڑ ارردروا 7رس سو ےک یک 2و

 شورہر بز ےس ندردا سست شرم زظ کور نادر لوشن

 یا ان نا یھ ا ترحل فراب ( سینا سن تک تبارکاد

 ا 7 ےس واش ہیرا ںی

 تام مر نال ارکے سہی تاب بیج داب ےس بس باید سرا
 انے ےس نا دور تسریع رو خر یل هل

 یر ناردا ےس قولوا ثر امرما 1 حریت ام ساوومی کرک 1
 ۱ شد تصلودررنا ےک نانا لس یل اھت دون ہہ یت 38

 رخ هاو ےک ناشر وت ےن یلرت لا واسم
 ۔ےس یوم ےک رکن دامن یک 2ر اولی ایده ای

 وپ اپ ارس سیا تست تی چ و کا نوا

۳۳۵ 



 ا وتا
 ۱ 7 ۳ ا 17 رب TENTES 97و

 ۱ 72 بس 27 ارور نو اھت کارڈ ےس تو دم شا لی

 ۴ 6 موس ظا اخ تع هک میت شور و رتی سوو یک

 سس س او اےک مات ی ت وقایع لگے سا

 گی ےس ا اوا ےک یسکوف ےہ یل ار 2
 وب اب یگ تر ایا دگر دوس بس 0

 دارد قشر / ےہ تا را ات ۳2 یس

 ؛ اروا سا لر یک اپ دیس تان یگ درگ ترم 1

 7 اب تب ل نا کلو اد ای بات اد نار در 1

 یی ٦ . ہے یت ابی مک اے

 ب ی کت راک ا ایٹ ںی اھ 2

 A ںرلرلدو ہری عز ۳ تسر اروا ےس سی

 ئر ای ماع یا به امر ی یدک شرر ےک ابتر یھ اک

 ۱ زون یلاھ نوا ٹک وقت اج بوف ترابی را یا ےرام یم نت

 ے سا ساب هک ترازو ان ام انکی ۱

 5 6 هلو ماست ےس کورکی ربع یگ تکو لکی ا

 ر 2 را و ۳

ور تف ہے سی و ٢
 رد ا ک 5 ان



 ۸ ۱ تم شاار علا ۱

 دن سا ھے ام ن س س کاپ وک کاو ر سوم

 ںیماس یکن اوہ جے ود ہزار هکر
 کود روا و حس انار کی ام روت یک وین یم

 موس ایست ےہ آرین کدو
 ٦ کار کوک از ایا اب ےک لورا ےس حل سفر کن اک

 تار عل واکس اک رک ایی وک و روسای تا
 ریدر 2ر اکل تک عاود لرز اے ید نمود
 دا سی سوگ یریتسوا ےس ی پنسل دد)رد | ےس یدرزوک ی زی ۱

 م ےس سام یوم انکا ےس کی ےرمددوک رد پی ی ۱

 ےک سم اور بس کل نوت ماما نا یر سد اوس 22 لرٹیدؤڈپا لام ددا

 : 7 ل 9 یر اگ 11 رک املا تر ۱ زر وام پردہ سم ٤

 < وب ن اع ینا ےک ںدیزر نالی ل یش کل ویا ات ایگ
 اینست ساتن مع سم یقوہ لساف ےس کرے اوز
 نیا یی نمرات ےک لا تے کرد ہک دوام وب یکل ام یک

 رظفام ۃوق یم یا : پسان ست اود رکن سیا
 ےب حق اوم ینا ےس تہہ وک فام تیر پند یک
 ساروا تعنمی فام توقر لس ںاہنرر ےک ل ایشو اےک اچ
 و مے ین سا سم ےن ام عن ٹک اه نوچ ی کس شر ایس
 ا صو ارگ اکو کف ام تر تام یه
 ۱ و 7 لوب ےس رس ابد

 ےن ل ںی ےن تن ی سلف
 س و ےہ ےہہمبس

 اساس وہ ےک تا



 شرف 1 وت و تک ۱ 0۰

 ٠ ںیہ رس ٦

 ِ یر ساز ورم ہک ایہ مکس ہد ۱
 " ۳ات ها لوکس یب ۰

 رگ تراز ياد
  ۱نا توام اال ۱

 ےن دکن زد وکو رک کر اب 2

 با رنک 1 اس نون
 نیل لمتد ےس ترک مما سمیر 23 "ڈے ۱

 ھر ارے سرد لیبی یک اس ا

 رک ال یخ ی ۱ ۲

 ۱ او کل ا دز تور رو روم نا 5

 رضا رس نقاب ۳9 تک

 لب دبس و لیگ لم ۳ ۱

 ۱ ی تم یی م اشتر شرٹ سا ہم روپ نک ر

 1 وای بار قلب ۱ فام مگر ٦9 و

 مت ےہ اسد رج ور | بررتوارغ ۲ ۱ ۱

 ورک اگر ری ےھت

 کٹا اک ارو

 هر مر عاق تر ہا 5 1
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 دول کت یدک طب سا ےک قت وہی
 سس یاب روا زر وعم قلی ست س او کم ایا ا ناز
 ںیم تلاع یوم انرکل وبقوکولمے وہ ما یکن وتوت ید
 نا زد رگ تگ اپ ہد کام بسانم یب تان یس ےک ما
 لنگ وقایع ےک اروا ےن رک ارد لاوع تسد اس کسر
 ۱ كل ران شش 7 و اردا ےس سک / وړ بدر ےک وعلا پر 1 اضیآ

 ۰ ۳ 5 ۱ تر رپ نو ؟رارمزک

 لار دا چرم کل ارلإصا/ےبم وے اراب جا ۲

 روات ام ےک دا ارگ ایا ےک نا وای اوت
 طرررب یوق ام ہکےس لم زوم تر ام یہ یو
 برو صرب تنروصلوت لر لس ر ںی مشق برا ےس لو ادم

 ےلھ رٹ ےک وارد ا لپ اکے ھ نزن کالو اےک

 عابر
 یب اوس یگ تابرورمر چت عناےراہعا ح تر اڑ لب ۱ کل دون مارتا

 حب طس اےک نوت مملو میلی نر اپ اک
 سا ا رک حس و کی کر و و ےس ارد اتا

 ۱ روا سی او ےک رک و رسا یر سم لویقوکل تکست ۱
 روا لوپز سما اونو مک لا کج

 او + ےس سی

۱ PFA 



۱ 77 7 
 ےس ذی ا یدو ای رش ایا توبوا

 سلنا اب وت کو روک سحر وامان بند ۱

 ہا ھا نم ۱
 3 ہوم کک ا تک اور ار رک

 ۱ نایا:ورہں یھت الو ور يا توام ياد اک ۱

 7 پالے تی اوور روا یار یکم اروا۔ےئال

 د لدا ےس نکا وت یادو نی کب
 و اورایک اد نیک ات یا ارکن نفی جو
 روا شا ۷ 1 لود و ےک ن اروا شون ترا ےک ٹیک ۲

 ےہ جنا ےک یخ ےپا
 عا 00 ۱

 ہا ال ذذ رپ او لاک 5
 ۳ ۱ اب ۱ یا 1 مای زوا ولت ابرام ےل لو# اوز تل و ۱

 در ںیم شد کرک حلق تا یر ون 'اڈولاھزوا تہ

 و ی سب رج لانا ند ووی ۶
 یب کش رب نر ساسی ا
 برات ےل وا اھت رو یطوکی ای نرم

 ا تاج ۱



 6 ۳ 0 لقلاو لعاا

 ےہ ایل كس ںیم تفوطکن هاو روا ےاملا ٹاسک تیک دوا ار
 تی ہک راک ل ےس ںولاو ےناج فطر گال کے لو انس نا
 ي ا ۓال تزعلا بس دنا ور ےس کیو و وا الپ یر
 سار پے رک یا ف امی رامہ یو کی داری دان ریس بک
 بطن دنا دانی ابرکوه تک
 -  گیل لاو تقی را وو کچ تحد یاں

 ٠نہ ون کد رب ارش لوےر اسے ا ول ر ءا

 رو تبا ہے یمن توا اید وکر کور کک اکو اد یر اردا
 پا صا غون اردا ۔یرلاڈړپ ںولد ےک نا تور قدام 1

 وز لاری راس کک ظن رپ ایا ایشو ادب
 ےک ولت ا ےن ںوہ اے اس ےک ناف تاداشراے کی ا لاغر
 ویو و وج
 ےہ ےک وخ قم ینا سکو سیکس گا و کف اندام 0 ۰
 لگوآ خد ےک ایدز رک اہ اید زا کر لات هد

 ی طر ایک مایند وت اچ
 < رنو کر انار واریگ خب ضیا هدر دل

 ٠ ۰ ےک کولا
 رپ ار سر از لو لب E کراس تہب ۔'
 رک لنک اجے لکم کے اپ ان ای موم تو سما ےگ

 و هل ۳



 ا مر ۳# و زظ لن 213
eyr ۳یر یک یر  OE 

 . و اک ا اد یا سک اداس و
 لیندا اھ شر ےل اف اچ روک قم ٰ
 هر 7 ا 4 تک ڈک ترک ےک ا



 گی رکن لن نا ید زرکت ارعا ور تار قداس کتا
 رگ ازات ر ئاوت یری اک ا تاتو زا جک شک ٠

 ےک واور ےک ارش انا کے کدو تا ت الی ےک یتا
 ردا ترا عب ےک ارگ ا کعب ارک سورت لم اوکٹ اور ۱ ۱ ۱

 ےک کر وصار یبا یکی موز شی عا ناوک نکرد
 گر نرگس سو تا

 ترم یش ںی وداب کی گرو ها ن نوجا تین اد ۱

 نر هل ب تپ کن اک ملت ت ا عکس یو آ مہتجج ی میل ام ںوپ نم .

 - ےہ بارذ تط یک ناروا چ بنش ۷ی امت نزب مھ لہو شر ںٹع حاد

 . ارش | نم هل و برام
 روا عا رانا بید یاسر سس مس رد

 ر انکا )لورم هوای را کس تانکر اسے شامل عمرو یم تک ۱

 تحصایکل قفل, اپ ی السو ترم کتک ےک ار نو

 لایت اشنا علم اک وب انکل کٹ ہم وصول لس او ےک
 کار و یارو اربا ےن اطرد روا شرع ا ےس تقوا اکہ یئاک

 ارش ورک کلی اکر کی یم ناخن عو وم سار اسیر لمس

 ڑرھت وسیم تیر لار کس ید متری اي
 ۱ کک اگے و ایم اک



 ) . بلب نم ات انوعدرخ| و رزم هلا لع را ذ امد ےہ
 و ا یک ا کک ۳ کی ری ک7 ۱

 تب نیمعا

 0 ار ۱ ى ٰ

 ٠ ٌ کس فیت استر د یک دنب لد شاملو که ۲ 1

  ۱ا شال یک راسا ۔۰ .تایمالسا »مادا

  eڈاک ارقام یول وم. بمع الا سا ٦
۱ e اگ ار مولعمإ اد ماگ ا ماعم ق س 91 . 7 

  Iنا 1 < دال ۱



 ٦ 8 ا بن ایل نوا را 0 104 NÊ یا 0 000060 ۳6 حب یک ا
oبک سه سفت تام  

 جا ٤ و 3 3 ا

Ag 

ET7  

 و
0 

 0 س 3

 جب

 نر ولا تب ا رس ا و ےک ی پے رو ایر ار سس “جاکر
 ھو ا پا ا جار پک اف حا یک اہ ح۷ا نب یخ با 16 3 ٠
 و یس 8 e fie 0 ۱ ۳ ترا كو ۸ بینی ۸ لیلی 9 تک ا

: ۱ 24 

0 
3 





- 

 ۰ . ج

 الا ےس و يسهتیمجم عا

gfنصیر  

 رانا تاخیر پاک ی
 | لار ایت و

 e ر رت ضرب درونی

 ۹ اک ا تگ یتعابیا سنت ربروا ۽ ےہ جج ایگ ۱
 با صا سست

 ھی ےہ
 برس ضا ہر ایم

 ے

 بارے تال اکضناو تیل اوسر بح قاع ر کر صر دا

 سش ہوا
 ہے صا عروس لب ےک یوم ر 2ا و ےس کھ رپ روا

 میکس. گاه

 ۸ ۵ ص ا

 ۱۱۳ ات

۳ 



 هدر 7 اار ترص( اا
 اما لس مت یب ےک شا وو قلا

 گلی 21 یب لے بن ان کت تابمالس اثر اوا لٹ ےس سات ا

 تح ےس بابک ہراوا پناهی لس تب ویو ینو وک

 هک ترس ۳1 یر ی ےس ار ا نیت م سم

 7 ایل نر ےہ یس ران [A | ےس اسر ےب ایک سر اپ

 نس نگ نوب سر دا می. جسم از فا لوط تربت انس ی

 ۱ 7 فلت گزرا 1 شے ہیلع لوم

 . فوم ےس 2 ےس ماع ںی ٦ امن ۱ ےزاڈا والور را نرو ھلو

 n ےہ کے تیا ۔ےس اک شا جاو

 تما نت بس کوا اا 7 فرم ےس یاس تا
 ات و تک



mm 
 a ٦ و [ رک وک یگ ہم سی جا

 ریل اس ووم اساس ۱آ

 ۱ امیر شوک زروروا تچ

 تش کن رشا سہارا پہاز

 ` | ئس اس زن
 ۱ ۱ 1 ورمی ےس ی

 ۱ مکس ا ےس لاش

 مارک دلا
 رزم ع ںیم اس ن اغا



 | ee موم 7 جواب دوا ۲
 ٠ سفنلاووچ فرض | بم... تلاد

  0 ey:تابرپ فیس . 7 ۱
 پر اکی لب مزا ھ2
 : شا اب 7 ۳ ۱ 1 شا کف

 پاچا ql ےس عکس
 با وا

 -بایروا اف Al ۵ ناز رخ

 1 شرت یہ : ما

 : مهر تاک رع | ہ۲ لاشیں فقاد لم ۱

 ا ۱ تی یک نما جب بجا "

 9 ۳ می داس م 1 02 ۱ تک

 .. لااا ۱۱۸۳ ی بیر نت

 ےگ )اما 7 رام

 ہک ہک سس جیب
 رت

 : ِ 1 دارا امت |: بیجار

 و و کم اقا ون ۲ سم زا کھ ب ۱



 ۱ تشیع 1 فال یلایمرو ے برا پہ از

 : قم ےس تیت یک ووو تر دا

 ۱ تا ارج ی اےک دتسالاوس | شبا"

 ما 5

 مرام ال ملال ی کک

 هل یا ۱۹۰ تایم السا روا
 جت



 ٢ھ

 تسلی فو تری ۰ ۱

(Ysتیز رب ار مت بح اسر کز ایل  

 ا نو رص ےک شپ سمبل ےب
 تاک کچ ا ار رر ب ارد تک ل ت ووا 4

 منم ناو ترش سم ےن یکی او یھ
 0 ۔ راکت درد یم ہر سیار روا تک + .

 چک پر وک یم نام نگو زور ےس ےن وا +
 ٠ ۱ ا رز ی یی عصر. لاا ۱ 5

 تیر لی رکے یم. ےس باک مک 1
 و یر ا وم قال ےک یو ا نسل ۳

 ۰ راب ا ےک : ےہ sf ر

 “ںیم ا ۔ےہ ۱

PAY 



 2س ات یی
 سر ےل ۹ ۱

 و تال وس ۱
 تیک ۱

 سفر i توپ ةرحروزیکیلع مالنلا

 تم رکے ہک 9 ریل اسیرا یھ شل اع تراک

 اس کلات تشخ ید تا

 نم کړ وسر ت کے رک چ نک اف نا شوٹ ٤
 پاس ات نفرت لجن بناب کل اس لف بسا

 ری لو نایت کہو اد ات تقفشوارک

7 1 

 راپ رو وال روا تم تع

 ہیر مارو ےس یی بی ا او نور تیم ےس
 تام اےس رسو یب یگ a رسا

 تر رر وک و نیز کو نان یر اف نا نر لا
 7 اتر ہک وہ لاو نر تیم کر را بسے

 رات ےس تح کو ارا لتر ےس لم اک نوش یم ما
 ای ےک ف عام سیر ٹیم ھو یی ےن ا عز کیک سی یک مس

۳۳ 



 : ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ سے

 ر تر با 7

 مع ورم اب ر : ٤ شو ۱ "وک بام نا ہل“ نا ارش

 7 <ےتاہرپا ۱ زیا نابل نجات ۳ت هرب او تلا اما

 اس اپ اس تار نکا تن راج وی ب سد بم هر مت یک

 ۱ و ےک ےہ سدا یو : ںیہن رش ید کا

 ۱ 9 ول و هرو تر

 ۳ تر less و 77 2 ٌ

 و و مم ۱ ا تک :



 انها هارو ۱
 ممه خاک ا ہم[ نر ۴ ارب ل امت ثلا رم مرکب

 هر یاو کں واس ٹو کپ آر وا کے داشت ب
 ےہ رک کر جمے سا نم اردو ےن پت اب کل اس نکے اططح -

 فیفا لک باس تب از شام نورد ہک
 ےک قر وار وہ داو یی کل اس ل نے ل کش یل یت ر شپ

 روا ج تسرب فاش ےس ناپ. یا تفکر تی اٹیک یال کھ ناس ۱
 ےڑرطخرز لے چ۔ےگ ے کل لام ق انی قس ا لوم
 لاسر اینا ںویک رح کھ کرک. کوہ لامپ
 لکل تقوا تلم یر ا درج پک
 لاخر یب ہے نت سا هستید ناپاک لر فا
 نا یب هو اگل وڑرگل اگ اک 4 سیل او ھم 4 پرکام

 ارگ یس اض یب کیک دعب کپ ےس وکلا نه
 کک ا مکمل اسم نا رگ از ساب اھ بر کا رک ۱

 رس نوہ اکہ ادر ںی ترف ی کپ آے ےک پا تن وہ سده
 اکو م بسام کر تردد وا یک او ےک ایت نے اہ و اف
 _- ۔ےاب ایک رے میبر گے مہر

 ۵ص۵ ۳٣.



 یلص زب

 ل EP یس ریس ۳
 0 تار ےن کیا کر اط اک واک وت خا 5

 نمو یتمذ اطخ تاپ ن او لات ن یس هم ندن اب زوص پا یں کی

 اخه ریال رو بال [ ی ناب

 .بناوج پلاس ےس
et ea ۱ 

 دن ہہ 2ئ لکل وور و ےس نمو ہو ںیم لوا ۱ 5

 ۱ انک زہ سو لار ام لا زی یک(
 بم لطب ےہ کر یت اتمر ایت تای

 تب بہ ان ر دکلام يا بس یک عا را کا بہ راز(
 تارے اب سپس ا انت جن لاس یاس

 ورک وک ا | ےہ وردا ل لا تورا را بہاو ااا کچ 5

 روا مما کنی یس لک اج ا اد رت ینا مو ا ار مج 0 ۱

 ئ۰ تک 4

 ۳ ی رس یو کت
 ےن سس سس"



 ۔ےتسو س ساز سس اد نکی 2

۱ 7 
 تریخ یک خا لر
 فاطر تاس سرچ کک سای کہ وارا کل لا ایکو گڈ
 لری یل توخ یک چے س ےک اپ بک تارا تالاب ا

 ۰ اکا اکو اپر ا یش اوہ ای وم از ی نین یت ںیم یل رپ ٠
 کئ ابت | بیلورپا بل وفا یس لکو اہم اک ہا ۱
 تفت شو ےس اچ ککے ےک شح ار ر وا تار لم
 نت لس ا وک یل ل یک زروا ےس یر قلا اوج ید

 ےس سی یز عد ناسا ےک نیئاش ات آں بقا
 گی شعر برا بہ ارگ اہ ت رز کے ھر اکڑ( ےس سما کم ملا

 و چی جا بلر ا کوہ کے یہ یتا ےس سی یگ ےن ۱

 يکي بد او ذرت تن تپش ب فا لتا
 بی یز ےس اوج ےس وہ یاب ما اشتها ر ا
 ترقص رپ اوم عکس یر اہے ارت و بتن عا
 ےیکو شو شق کی اکر بحا را وکار اب تاک ےس اب لب

 ںیم ں ورو ں وتوو وت ےس ںیہن تا تم ی اش ما روا ۰
 تقی بزرگ نجس نر یا تکی را.
 گراف سا ہک اکیا ںیم بشود کام

۳۵۶ 



 ۳ زير بار اا وک یم بیو 72 5

 ب تلف شب نسیم یاشار تی ۱ ۱

Ci ۱ ۱۱ تاج تلف ی جست نخي دز رک  

 ۱ بقا تقی اج سا کے لا 4 پا س ےس رام

 ےس یسک ےب پر اک اک دوا يا کم ےس پا وہ ول ۱

 مک هم اس ےک
 : لیں اون پکی و انک تي تکو سیا اک.

 تر س و هک یر يرد ےہ ےک ۱ 7

 ۱ لوک 7۶ ےس سار و ۱ 7

 ۲ 7 ل NE 7 زر و

 ۱ رک ےس تا تا سب ۱

 ادا تشو
  2 eبم بو یر 1 3 دم ۱ ےس رے تا تاک ری 5



 نم ۵

 تر لایق ےس ںام کس ارج یھکں یم عاق بهتر[
 روز تشک ا ںیہ تلاع سیم شا ماسک ارد ٠

 کان ورو تّجوزز وا قو ڈوبا رتبلا یر اب لول وج تب
 نم کس اھ وت مانا تن تاب

 ب لک ں یا ریت اتو شن ی نمو پو ا
 روکش غیاب ےل مو نقش روک کام لت اکا ..

 ےک راک ےک ا امرر قع اى ےل ےک سا تنال یو لان کو تے یر وم
 نم تی سه هم ئے تسول إم اکر ان! ید اپ
 پن ایم ۔ امان اوتر وا یوق راز لک گی دآت ہو تک اڑ

 اب ک ےس ایج رکن بیت ےس تار لات اک رک ملا تب
 ره نل سکہ یگ قو یم سبا او ایک کبیر یار

 سهل تار لا ترو پس وار عز کے یتا
 یک ل ات کرام کد یک لک ںی ینہ کا یم تو ی ا:
 بجاد ییزو یک میجر ضم سیم طس اے
 راک باد اکس ا یا کرک کل امت الا ٹی وو مل اس الا

 لرمتسا یکے ل ےس اوذ س| تار تاسداد ما بسی 1 اکہ کر ۱
 سک رک س ےوقاو کن تا ےرب فیت گی ولد یگ
 کر تسلا اراک اک وہ تیر کنار.

TCE E TG TT 



 7 ۰ ۱ ریس یر

 کم ر ی ےگ ورک ات فام ٰ

 ۱ ال ی بر کر ی ہا ۱

 بیو ۳ و یو روا ترس

 ا اجل اب اتمی با گو ع کرد تخج ۱
 لر یر صف و ریسک تو ک مراتب ےس یب ۰.

 a ارم الا بجاووکب ہی اب دابتجا یار وا توپ سا 5

 ٰ دو ۲ مکی شا امر یی اساس کہ نح ےک

 ۱ مک تا ب | ی ارت یم ںیم کت نت لہ ا ایکو لہ

 پو سس لا بس اوج ےس 1 0 ۲



 سا تک ا

 ۱ ۔ طندپ نع ی می “نیہ نج تابه تم ۱

 سر ۳ 27 ور e ام کروا ۱

 رنده ارد یگ II تپ را قلا شمیم ۱

 ریجن روا یب ٹا تن ےک ول او فار وار ااا

 ںی ایم بوم فجر ید ےہ یو یک لیدر روا یھب ہم ۱

 خرداد عار ےک 2 بار دا 1

 Ly) ام لیسانس شل اہقع ا ےس لو ات فی هو عش 7 تب ۱

 تب تر و موس ل تلا و ا۔ ےس

 72 رو لو وت سس تیتر ر وال شتا کرد ضرب لنز یا

 لر کد 81 ےک سن 2: عرش اک سار وال فلا ۱

 مدل طیف اش نم کل راک پسی لیت ساس ایک

 هلال )سیل ۱

 لیلی مر نکس ۱

 تیا زالرت شکر کر سی 2 7 سای اس | روا تارا

 ضرب لو 7 لوط ا ےس ئے اچ راک لا 3

 اد ےس ےک یس یم لکم نالا
 نس تم 7 ھ7 ےس تہ بے 7۲

 رفت ماری ںیم ین اس زر



 یک و6

 ص ےک رم رو ہا 3 ےس ا تپ ۱

 ۳ 2 ر تر 2 اس رے رب یز )رت یز لک



 نصیر ۱ 7 ۱

TINT 7ا  

 و یک لاق نوہ تک رخ امار تا 3

 کس ین لر رگ وا ترور یش مر اسی ۱
PIES0 ۱  

 1 لس یر او سرت شنی لاس هی ب ا
 شب واہ ودعم ےس ازم ںی مم اخو تم وم ںیم ںی عن ےہ

 ٹن کرب الخ نل "اس ها مورک بوت را ۱ ۱ ۱

 لازم دراین ےس تعا سرک سس یکم نئ 17 ےس ۱ ۱

 م و لوسا بنت کل الوو لارا یک ا لیبعش وا ساب ایک پک ںیم
 رت ےس کیا ( کہ لک نار نشر کم ی ڈر وکرم یی

 راہ ل عرف کام ے دب هرکی ب بدیع ےن لو ۳7 ےہ او ول ۱

 ی کوس حو ریت کا نوری ا یا 1 سرا بت

 نج رز لس رب اودا ل باپ دا زغم هم لا یھب
 طب نا Ji 1/ من ےس 7 ںیم ہونٹ قاسم ہو رکے ےس یا 7 ۱

 ےس یی پی لار را نون ب کت ۶اا اع ا

 rJ سیل حرط کر ےک روز یا ریون مک ۱
 هرکه ورسو ارج ا تو یب زیر ی ی ںیم ات ۱

 موو 1 رپ بول سا ےس یی ںی سو لپ 33
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  2رس تام را لا ببب ےس اخ لن اگ لاق 7

  7اکرم رک فا ٦۰

 ارب 2 سا صرف رک 1
 زا رم رر سبد هرم

۱ EAE ہلظبامان دہجا رک کا ۱ 

  ۱ادو گاو تسد ۱ اخاف مح ةا ناجا

 گر

 ۱ و بت ما و 7 ٦ ۳ ِ نخ درج| هل
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 دز ی ما او نکات او او تا یس 7 ۱ 5
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 امن یم ایس ی ملارد یک ارم 9 ِ ےس ۰



 میس ےہ ٢

 سر 7 بک ترافل وق تالے ےس اس رو اس اے سا چوک ۱

 رگ ربات شم دو تير ایکن ی تم پیام ٠
 بساع ها سرم ارس یک سرا کیا

 راپور پ سا سطر اتو کت ممالمر ا فردا سرو ام یک وبس
 _ نال ود قو ۔ ہٹا ید کرا ےس ےس تعا یکم
 کت الضو تما ڈ یکہ رو لوا ھر ہو ہکا ید تراس رکن )شناسه
 و یل وا و“ کوں یم ہن ب لم اک کی اہک کے فرخ ا سیم

 را ۔ یا عت اک ترک سرو سا دات نکس اب ٰ

 را جاش تستی ماس ےس اتر
 1 ترس گر ےن ا نایلعتر وا یش ۱۶ے اروا دانس ی ژنو ۱

 مي مه اک یر ضا ےہ نیک اوم اک کف یم یک ات ۷

 رک و سا ب سب یر رسم 7 تار سیر ےک بمان

Eضس و تم کن  
 کل عا ملا آے روس سوا نکا ی ور ےسوواو کک ۱

 روا الکریم ا ورق ار تام یے اتم نم اس سر تم آب جو
 | کد ات اروخ وو اشماکس نجم یم شو وارد یکب شما کار مل یز
 کو کر ا ا کبد ابو کی وف نم ور یک اھت

 کا مس امت ےہ سم سا لیٹ ٹکر وا تن یھب هرس تبلرح ۱

 مهار هم تاچ شرک ی نادر یر
۳۹۵ 



 وت فر ۱
 e یب اں ی 1 لے تقی

7 POTS ATS 
  7 ۱ےک

  ۱جاکر

 7 َ 2 ست پب ٦ ا



 ٠ زسودروا ایگ بایماکں یے ہک( اےس ئی ات قت ۶
 کر رت گر کن نود نا تستر دا تار تیا ینا لات وت اہ

 ۔ں ل عفا سبب یں یم نیر شار ےس خر وا نیلے این کینو
 "مریم |لضنل رژ هد او مشی نم هیتر هلم لضف كدزر

 او بر تار قم نباید
 زیر ار تیر تار ساک یهود لات یر
 تازراو تخیل او ےک امر فرح کن جن عت اور
 ید لک کیر بست لا اک ےن ما ا
 ےس نیک شر او ات توقیر لایک

 رم رک سپس تا ماد کای تا7
 - ::اذن تن رب سرم رپ ی گرج

  1شرم تو ےک لوا سا گا اکس دہن عطر بودطبوا ام یم

 تو و رس« تم ترک
 بت رم ات ک کار اناا کرک سد نا
 اڑایا سی نے م1 ۔ےایکر کم لے اتارا نیر ےن کیک
 واو آی کہ پری ل لکم ےن ں وکو نت نا اور تالا بچا

 کن کل.  ifاجابت کن ای



 0 تو الا

77۰ اس سن تو ۱ 7 7ِ
 
A,تہ  

 کی دام ےک نا و او وس سس

 ۱ تے فن ا کعبه یہ رز رم را بس تن یک

 ۱ ۲ وکی 6 : کنی وو ےس یک رب شو تڈ و لر مسز وا تر ۳

 7 ین یے 7 کم ا ی ری ایک انہ ارپ لوق
 ف رابغ لاش ون 7 ما سم

 وس

 ھر بازل ت را



 چ را٣ را
 پو ۱ ٠

 قت بس نیس بیس تی کراس سیره
 ۱ لر واجب تکه سد تو ام اه
 و بدر طا بی ےک کیر وا وتو ماما کلا یک
 لس یار وا ما اک اکرم نعم ٹن نرم شوگر چمن و الی

 یکم ار | ںو ارطش توجو لزد ےس وراق رض ںی زان در
 تم سر نا ترور آرد وا پک رس تو
 هم نام سرخ را سم روا بسا کی اکے رو
 تر کا ںیہ اوہ ل زور کد ی واشر
 بی کل زہ فش ہو کیس ںیم عت او سر ےہ اندر
 اره سوتی ہو کں واو شرم تی سدد ما دہ تز کہ وک
 وت ےس لام کت و دلار ضرر وت ےہ ایک م یس کل قاسم
 روا زوم لور اب نایک سرو ہی بیس قید لت
 م کی ام ترس یس بم لب بو بیس بسے ا ا ل 2

 ی ترس میم دا ےک ای ہوم تب ہو سہرا نما ھی ا
 وتو اا سج کت رابع ما ےس ر یار ا تیر کش زم للا
 ۔ے یم

 بہ ںیم لہ کم سار او ن ترس لی نکا نک یس نل

 .-1 لک راسا زینب روا کا کے وم لک

 بیعت مکمل ما ےک شو مارا او نا نو قل او بیم
 ر ي



 ١ الغ اف دمت دا ن نا ناک ناد
 ۱ ۽ رص م جسم فرار

 2 080 تم تر ۱

 ۱ ؤانضلوے تس ل را گرا جام 72 ےس و او مک ےس

 ۱ هر ابرز ندو مور کن ا تبش کہ برے ل

 ےک بی لما ا تق نور یک ل رت نوت ہو
 یر ل تا ہن بوم رکھ بت ب ی ہت الق
 ۲. د ےک و ریپ

n 7 'ٰبکس ےس  

 لال تارا تیتر

 E ر ےس 72 ۳ جر سو یا |

 د تسلا رک 31 ہن او کت بلال درک لب

 روا ے ماو لات تبا دا 2 تیک اکیلا ارا تم اما

 ردا دا لت 7 اچ ےس کم سم یک یر رانا

 ےھت ۱ بر فن یک ا

 تو ا ی و تنی ین ی نارام

 یگ و سنگ تک نم ۱ ںی بجوا نیعمر یکح او

 زا ې برسر ایر مت ی ۔ےہ ۱ بیضی ال نمل اھت یناص)

 ۱ نیما ںی پل اخ ای ےس ید هم سرم له



 فر ۳4

 روا تر نا کا دسار یٹاشاد كامو “فح ی | دینرالا

 هک ریا ےئل اہ کہے اکے یس ۶ وها نهنگ رکو حا

 ۱ ےس حر بام ۲ ساسی سه ان بریم| نع یکن )لب مم لیع

 ما ارس ےک رم ےن فقر ود ےسایک تن لا یب رکذو ال نع یار ارک ہد

 روز یو ایکس بت فرخ نوک کی یتا[ درا رح یار کیس
 بسا ےک یل اش ا ا رکے لت و < تایک نگل اک نمو اعمل نب لاتو نع

 در ' ےس ایر کر س فاش... مردہ ۳« نسز ال خا دقف ھووغ

 لخت ےن سما یک لر لوو ارس ےک سا ےس ڈش ما ےن یکی رک ا ےئل

 تو ور لم ریمپ رار 2
 ےب زال ارقار کے س یک رت ہیرو گئ اروب داب در الا روسری

 بس کرک ہی ےس رم نحل رتی بی... لاوقالا مدح دف نحل ا

 -لوم تسرد لوق (سرلعم ۳۱ ) بای )وه اپلک سیل ۱

 ۱ ب لب ےک یونان

 شرب ںیم دام کیر کج ٹپ ب نواح یک ی هلل لہ لول ماتا
 "مای نیعم عت کی کن کن ارم نلزفرمال)سشذ ر قریکح لات
 ا انب اہک نیم کم ککے اش ےل ترک ید ژ رکا یھ ینعم لیٹ 5

 ات اب نام رم کم ترک ک ابدسال اع نم ںی ا بولطم ۲

 ںول ا ںیم ادا ارومرو نیم انار فلا سرهو تاسلا هلع ىلا

 ڈ رام رکے یب بزن نا کر بک ترس وس
 داس عطکے ےس وس کے سس



 کت 24

 انیس رت انیعمامکح تد اح لک ن

 و “فین لإ بایمارک| نا اوقع
 هشسالاانه نومی هزاع نمم
 نورت ھر مدال

 بالا اپ گجر نکتہ ها
 رب مڑ مالا شن ف رنمرهف

 “نرد نل الا ئال ادیب تادحو

 گاو دلم

 سل واط م وص ناعم قحا

 ۱ دہ نیت لب هانا

 رل یف لیدی ام( از رتفرغم ى

 "0ٗس7 ۱

 رخ او ہر و 5
 “ول نا کیم ترٹو زلف

 .نبشلکنا اک قول ال٣ تند

 ہفت ہپئغان كہا
 گرزکتاوہڈلا نوا تازلا

 تو فا مک دی لک

 ِ هاب طب رارهانماهحال)

A 

 کر )نت نایت
 عن بر کر

pre!ےک زر درک را یک  

 یم رام لاھور رز تکی
 ٠ ےس تب تر مش هدر نگ ا نیک ا في بم

 امان نزن رو ناوق ید موس
 ۱ رب کس همی را نسخ ۱

 و تب کک ۱
 اه ڈو اس رک تی

 ۱ ی کج بیپ بر کیت عج

 لو ییا وک او کنگان
 اکر یک زوم ک جرم یر لیہ یت

 اک ام لس جت نابن نعم 2 رے لول م۶ قو بسا حم

 ۱ یوم لار ےک د وجوہ 2 طض

 قادرا ر ارنڈ ̀ ۱

 توس یی ارت یھت نت یہ چرمی لق لیل
 ےہ 1 ر 11 وت ۱ 2 »ی

EE Ss۱  

 ت سارا ےہ ید مخک نما رد ےہ ےن

 ۱ ای گیر بت مپ تکه ۱

 یی چمتو ب رش ٹوک هنر ۳

 چلا



 جمی و ۳۹

 وک ےس ےہ ام ےک یکدم لہ اوٹ ک نظا لسی نا وع رر نونا

 ےک تاش ارخیکں رو را تس وہ لا تل ۱ شا ماعلا تلد لدا ۱

 مریم يا دو فط ہت ازل ےس فغا  ماتاداعو سال ) لاوحاتالمخ .
 ۱ سل خوب شربت کنی کو نا داکی یہ لوق هو مع ابطد

 روا . سس ید ےل ےس ما یگ ار ایر کم ا و الفغرارطن فلا ساعت ىدا

 ی ماسو ہیلع هدد لوقو اعرش

 و ناروا گو فات نکو ال ال كنان هد یکح یلص ملز نالت

 رج نب دو لاع لر ںیم ہن اس ےس دیس ل تو هل ریھحام یم دم

 ےک ں ونو تایر وا ےس انس سو لام نوف نم هزم) مج مهب ترک حرا

 بل فرم ےک 1 ابط روز تیاری تالاح یا انا نوتو دیفرا دیس

 نیل( ںیم اف ست نون یب شرر توہم رک قفل

 اراش جعل ہد یا لاخأکت عاوج الا شک نم لوق ا ١نھدایع
 یک یک ترش وار زاد ل یر ناپ جدا ے۴ دیاقعلاودیعمسل| هلو
 را لوسرردوا۔ یہ مدعی روط خاس ےہ برق اس رج | ےہ یر

 و کیس اعم کر کد تپش کدام شام
 مرا کلاه سوت بش ہک رک تستر د اترا د کب ٹر وا ایک ار گن

 کمایا نایلسہترضحر و ان ایکس دا ےک ناس آت اس ےن یل تي اک یل ہو نی

 قہ بسی وہ فارم ئل ےہ جج نا اب مسی سند شر ےرکل اوس

 ۔ لا تر بس تر گن الطب ےک ل یخ سر تم یک مر وا یخ ہل دا الہ
 ممسسسسسسسسس سس سس سس ی حج

E٣۳ا۳۰ ۱  



۴ 

 رکن
 تل للاسر کس فرخ ۷ام بس نرہجٹ لکن ی ءاسعل | فلتخأ دو

 ۱ دو تفسير (ا ا قلا نو هو ںحا بسمل ا ماسیمم

 , شب نمره خام هلا لی ین رم ا ٠
 ترس سان نایت پت ےک نج ھم زلاد ہرزعل ہیلع مما نٹ .

 ٹری انار یلخم ود ںیم بی عطار ندا ید غم دنع ۱

 هست ۱ یم

 مهسا کا کیم رکے سیب کفایت ہہ رچچ ۱

 هو شرف 2 اوری مس

 تی تگ لک تک ےک ر اعلم خب
 ۳ ی هرجا او سرب ےس رم سا ہبد رف یک ںی ںی اتا ینو

 ۱ در نوا نا ےن ٹیزو مز ےس یم یک بیبعم ںیم لکن ار عن نم لک

 اکی کہ کبک ںی “ل ءاطخا )رنج اتا بب
 وب موس ییہ فرم ساروا ساتو اک قايسار جو لرفع ۱

DIAERSIS 0 r) : 

 یشن دت یر حج

SR e a۳۰۰م  
 . چور سان ید من یفاشتالوث وبا نھ لاو 7

 اسم ےہ رک اساس دهم ۳
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 مس رب ۳٣

 نکی وکی دات مادر ےن ںیم کے جن تر ہد ہکے سوپ ینا شل | وم لبنح نب

 زی اسر سولاپ تقو ےک رور س یک کا ٢ ثكرذعمو اکروواصل |لنع سل |

 نامزرتو سک تو تل کیا لو ا ای نم ولی عش ارب ماین ریل

 یب ایر کم سر کیٹ ےئاد یکن ہک سوم یی ریکش) نم دارط اش قو ا

 بسون ہزاخ لات 23 کرب موز .يلعاضادرم شن
 تری قب دا کج ےس امت مک اکا ما (اواطخاواو رجول داپ الاف

 رو را سا ہار ےک ما کر ص او سریع ۳۵ ی رابنا ر نمونلا

 ei ضربات ا کر ۱

 یا مکه ترک رش بال جاوا
 و و ےس طس ایک یش ےن انی یجب ندارم ۃدل نقش ا نا طظ یز

 ںی ل یہ یم اکسس ا قح ںیہ ال رش اوہ اس ٹالج رمال لون فی نل انا

 رود ایر ئاو سب جز ےک وم لیپ یک نجاری فذ

 كر رضا کار وا سرکرده 5 در نرارج)ملرخالاو هداصالزرحاژ

 دا مز کرم سد وردا( ےیل اہ کوس پڑا اشارات نت نقو طه
 علوی جک باکو اک تس ڈر لاحق داملا ف احا

 نت رر کر سما نط یک جو إمکشعل لعل لارو ممت ک ۱

 ۔ ےہ اک اج ایک اشا ںیم تک ۱ لا ہ٣ نعد نم نع نا نبی

 -(۳مریلع ب۸ سیرابلا ر

fےس لش لور ہی  
Nar 



 ۳ تان نخی قطار لات وم تولز قانت ۱

 نیر یے انہ ا ̀ هرم میوہ نا ۵ نحو مم ۱
 کر ہرن سک یک ال يا re E ۱۷ هتدود ۱) رحا و

 و زا مل 7 ےیل لاکر ظفامد یب ا ٰ
 گن کج رد یہی شرک

 ری اي تر ےس اما و
 ۱ رو روا چه سرکه لب ل ےب یوی ۱

 لس اپ یا لارو نک یس يا ۱
 ۱ رض ےس یک لاک سم ھی ہک ھم وا ےس ناول ید اما
 ٰ زر وا بیع بیع تک اس ہر لو نت مس

 سرت نم نکس سس
 نان نایک ناسا اکسل
 جانے ںیود نا قر کے اتو قوس لوت 4 ورن ولا

Ia۳ بيسر وا یل نیت رپ 7 | ےس ا اور واضح ل لو وو  

 ا اے ےل اک تااپ قا بے ی زر اہم الم 7 اکر 72
 ۰ ای 2 ائ ںوہ وک نهج هيات 3
 زور پیست سبب بم رم یب ورم ساک له ی ۱
 ۱ ۱ ہو یم کب ان ےگ اف طا ںیم ترا پا ایر ککے بر ٰ ۱
 "““ت' a ِ < سس

 کا ہو ےک



 مس ۳۳

 تفت ںی تک اہ رس
 ال یار یب ترست یزرا ملا
 یرغل لیر انس لک( جگر ۱

 نانرطلا ن نا نا لات نم

 دالا م)ےسیصہادنہج لک نإ

 قلیل امم لکن اکو دال

 ناضل لاتا لا( ےل
 ایرصل مد لحاو لاح
 ل لعچرر لسو ہیلع هلم )ین
 وجود من مرور نالولڈ)رجا

 یلعربنم ا نانا قالطا نع ا احاد
 ل فلج اد لرمنل] نع لھڈ نم

 تایعطقاس ہین ءازجالا خر
 تسلم نان عاجلا تلاخایف
 د دیار هفتم نشا

 وهو عجیب دھتجاولو ۰٦ اوت

 اماو لا تالط ہیلع میلا

 ضازذ سیل تنم غرر تج نم

 ۱ لادسو

 دن کار یر ماما نت

 مت ید ال ےک لر زور ےزلا

 لام یسک باد طور کے ساک

 ےک ںی وو روا فر ل یکی مس اب نزم

 ںی دس رب نر سم کف
 سقف اپ (ایھم زط ساروا بسی ب نرخ

 رک لسنا لوزا ام بیم ہر رگ

 گام تلف در اف 22 £ لغ

 سش رک + تام بک 1 بوت دا ایر نیششنور

 ت کک ارز اور روا اس 1

 ین رج ےس حریت ان کر ترک

 ۱ نرو بر یا بسی سر

 کا پا زر تو

 جا. جسارت ع او قررطا اک الخال ںی

 بتا کرونا کار یس وو
 < ین رم سین رک یم نی

 ایکو ا شر لس | | یکے نا ارس لرز

 ےک تایل هد 2 ی شکوک کد جرج
 ےس ۳



 اس

 ۱ 77 ےس یئوہ تل ی ابا تا و SS اال

 دوا رت اک و ء ےہ رک الا ذر قت قیرزام/لاطا

 تیپ سا ے لک اتا تاجا یخ ہالی لاتا مال مر

 لضرب یل مرد یکجا له قرد نترطلاف

 یہ انہ یا اھم ےس انک نیمکت اوت نم قتل

 نے یگ ڈرو | سرچ السا گو بالن یررمود 1

 ےن رام دعب ےس ما ایا س را خپ 2 ہین نالخا ملزم لک نم

 کف نم درک ۱ E & ۹ سیراب ہم

 سلا اکے نوار جن رکے ای کی بقا نادم

 تر بوم اس ےس نا 1 هل سر بہ روا ےس وار نفع رک

 ا یارب
 وہ لیول 0 لیگ تررایع ما کیٹ

 در یک تفر ورک روم ريز ا ۱

 2 ےک رمو دایک اکے یکایک و کب چکر کی تاک

 یر کش به یسک ولا 5

 ۱ شو ى bus ےس یقایسو ق سس موسس اش تم ںان ان لرک

 اول ےس "کیو IPE ا ارا لاردا یو

 ۱ کن کسر مع ناب لی اض ںی قی 7

 شات یا اتم کا اوم مامو کک کم اک نی ز۱
 ےس ئے سس سست

PEN 



 صر ۱ ۳ ۵

 اس ترس 3 7 بسا سرب یر
 را یارک کس راز اور لوک یں دوم
 کر امر کی تو می کم ںیہ ب ےک نار
 ۔ اہ ار اک سو وب بو تک( یب عرش ل نایک

 ۳۲ یر یفم یا باک ںیم یی وف تخ کس سج ئا ید ہا تر
 تیر رسم یا کرک تار تات ےک اوم
 ےس ہت لب کد اب ین جهرم. تسهع ای ادب ام قرع قق اواو

 ری تير. هی کک ا
 لس سراج تیپ سیا لس لعاسشلحم لا بوسنم
 فرط کر مالسااریلع تراش بیر ہو رک ام ۃلعٰیلا دا ظنا اما ما او

 تب نو یک رم کارو اپ درمل ناف نم ة ذو
 و ی انش ج ن لت ّدم یبا یاد کد نا ات راجح کی نن تار

 کز ےس لوری بدو یل اےس نھ کب در لھ عرش نا
 ریلی اش ماکعح) یکے سے ئ اب ےک د نه بصل لهو هریشوایتعل)

 خرم اهر ی يب بش لکا نادم فن قدم “علا
 "بتا شیر ما راست ن راندلو) هيلع صوتی ۱

 تیتلاز بو سلب .يامسم .. اقم ااه ےرارظعملاب بیوصتلا
 تيم درک ضم یا ےس ڈاک سا ےن را ۔بیدصم نہال نی نم زیا انحاف

 رام عم رو کا “ےس نا مم جھکے رش ةا رم نا امین اند خال( نود

۳۰٩۹ 



 ھم ہل ص دنا عرش اکا

 ` تالل دوا اعومةم) اسرع

 روا اب ےس داد ےن رتو وک اھت ل

 نیر ی یا ی وک کد ٠
 تک تراشرابتا اکسیر ٦

 ف ماع تلتخا یتم

 مڈںموصن نمض اوم ریشِلع

 'ع)رظتس او راهجالاب نگومأم
 نم نارها تیرعملا نقاط

 ةلبقلا مع تما تم میلا
 تناسب ءاقظنا ليلا ف
 رتو لهجا واصل اور

 بودو قام کور قل درج

 ۱ رر سب رس 5

 ۲ طب سا نیمار ۰

 : تی دخأهوف نانا د اعطق کک

 ایا لک اراش بج یں رض ایروان
 دلم مگ م وک تن اکا یک لد چی

 تر سوم بب

 گو مال عد کے بہتی ود ( سام

 ای لب ےہ یل ایل یک لے کب

 ناله لا وخ تیمور کایہ لاد

 ا اب سوم لعل یکی پاک

 7 ا لب نا ںی ناعم ےن

 ۱ ایر ںب دیکت فو کز

 ولی تا یزپ رپ پاسا ٠
 2 بس کو
 تو ساون رو نیم تإ

 سما, ہیلع الم ان ہکای ھم

 مت تار رب برف تیسری وک

 2 برخ لات دی نل قر
 ۱ او نیت تر تر تہ ور
 ۱ بای تیپ ون



 پا بحاذ فلات نو رسا ۱

 ۱ ناز ناک نا دانا لطاب

 اپ دحاذلانی لو هایت
 رابزج) شدنی رم زالو یم

 رش ۰

 ربظتلاپ یاو ق | انہ
 فو مامد ناشر ماتم الا

 الدحاو سیرمل | نا ٣ع

 لوالاماقمما ىلا ر ظن اب ہنیعب

e ۳ 

 تار نعم رب کرج تر تم در شک ج
 . می آے ستاد تیفرف کد ان جط بج

 لس اوم فلک اک گڑ یکم وا ےس نعم

 ہت اد نمبر ےس قلعمرپ ےن لا ےک

 تر سا ( شب یک نو پییصمر وز فک

 نا سوپ رک اج اید ترم ہک ںی

 راجا میم نجم نس ںیم ناس
 شو کسر تہ اہ ارگ ےہ نام ٹیوٹ

 ۱ تملک هر مم اگ و اھو لٹ

 با نر اد نرش ےک ما ارد

 ان رانا ےب سجے کیم سا ہم نزن ود گا وا ےس لپ دا اک ما ہک س

 اکر سا الا یسک مرد یک یھب تندلع ےن ںوہن که رم یسک اھت اب
 نی عروص سر اک ور ہت مکا ار ای ینصرور یا اک ںیم فلم نبات رم

 را ےس اسم | ےل وا ترو دیک ےس ین ام حر د راقم اب یر سل رپ 2 ںولود

 ( ےہ رپ دہ ےل یر صل یکے نم بیع کر کا یک

 گلد ید آف ہی فا ا
 ریلسو ہیلع هر | یلص ید | نا

 یطعنضا رہن ای کای | نر اخ

 تاجا ہل بیع اورج | ہل

 اف[ کم ےہ کو ہیلع ا لزل لوس

 ےس ےک سر رم یک پی کام اپ و
 ۔ لا چ اوو زل دب بیش ر وا ٹر ا کا

^I 



 ناسا لک ناک ولد

 ےہ هفت

 ِ یی

 . الو سومصت روع نم دلم یل

 لص ینلالاق امد و رمق "

 ي لئال فارن و لق لد |

 ا م هلبا مکحام

 رکج مہ ترکح ںؤل ںیسا

 1 مگن جم لک ناک تا تما 5

 . موللا عادتراو هر | رک

 قرص ف هییفلضت ۱ ثیدج

 ٤ "خو لیبرت یب نریصعلا

 ۱ "ایک ۷ هارو 7 ایک, سین ہو نعم 5

 ۱ .سنلح هو دیفص ر تک رک ںی دورود رپ لار

 نیروی یمن سه الخ ۱

۰ 

 رثا کیٹ کی نادر اینک
 مرادی 3ام ںی لات ١

 سر لوفاک غم روا اسد ان قیاس یھ

 ۳ رس 2ص پچ اس ٹپ 2 ںیم تروص

 رم ےس تلا سا شن رکے اپس

 لر اک نوکر ور ست یکے س فط

 ماہ کم اک یت رگ وا اھ
 می یکی مر ار

 ا انا سنز رک از از

 روس ترہروا ےس ایک ںیم هر کنار

 حنا تست ہک اف طب طخ نو ےس

 جم شرع سا بار ام سو ( یکن سام

ضرر کاکام تیا لپ دز بد تب را دب
 ۱ 

 7 ۲ دو مکرم لس م

FAY 



 اا باعلان الط | لسانا لب

 راشو بات نب ںی ضویلعکر ین

 ف س اع نب طخ نم ارض

 سام نب) ی)وهو لوعل | كرت
 لا لوقو هد لرقن ایف مت الخ

 ناف ی لرف ال لکل اؤر

 نکی ناو هلن ]نم ام رس نھی
 و ناطیسل | نم و ینمف اطخ

 رہ ) لر لشمروعسم نب نع

 ۰ ت ان ع وڑاد یا ناس یفث

 یاد ہللا نمنابارسنیب

 ۳ ناطیّس | نم و یمن ء اطخ

 رھ لرو نأ اہرہ یلوسسو هلا

 نتج | دان اک تا "فرج ا

 نمحرلا دعو نام اوج أن

 واش افلح عم سا توع تب

 اس رس ۳۰ ۵ صل

 میر ی ۳۵

 تب کت رو یے یو ی کب

 لس کالا کاج الا یف لی سس ےہ مس رک

 ۔ یم مام ںیم نا تاب مکر جد اب روا ےک

 اہک وم انکا ہہی ما اک یب یم یسک یم

 دوام تر راس ےک لون لک ۔ اوہ
 س اب نہ ڈار تصح ڈو تم نیز
 لاتی ل وع س( ناروا ای البم هب اطحرک

 روا ےک ترک ا اک تزفح نا پف

 اض ےنرکا ارم ترضح مہلت یر الو

 ر اہک ن لب ےس ےک رک اہ ا يا ےک

 ےس ے ن)ط کر دلا رلرم تسرد هدر

 وسواس نرط یر یب و ام ط تسرب روا

 رح غل اک حرط ی اردا ےس ےس لغو ےس

 راکم ارکستر او لر اس اب

 ؛ ےس ےس تما ل نایت نصرت ےس یم

 ران ایسا ےس نر یر را طر

 طا کل وسر اک ناروا سلا کریک وھی س

 | ناپ را ؛ ےس کر ب ےس تاب مر ےن
 ےہ رت ھم ر

 داچا ےس نارا ےس ایک اج ا ےس ترقب نہار دا نان ہک( از ںیہ اف مس

۳۸۳ 



ee. :ل  

 ۳ 8 0 ۲ 1 ےک و رپ 0
 مہ ےہ کج وہا وم 3

۰ ۱ , 

 ےک بب 9س ۔ و لعن ںیم.

 ںدراپ 7 0000

 ل بو رز لات ےک ت امد ع
 سا لب ل تیپ فجر کم | نیل لب

 لی نی هر سا یش اء وم ےک سا فان ر وا

 اے اہ ایک رد لا ساک سا ےک ل برما اا
 ایم سری ما غ مار او نمںمحا ماملالات

 شا تم ریال | لس زل الوبر بج نراس دوری نب دمحم

 رم نک قر لہ تلخ . لص هد الوسم نم اورا

 کپی تر رت تچ "تلخ ا راسو ہیلع

 کا بکا ےن ہد ےہ ۱ ۱ تایی ادح اب لحرد !لخاف 1

 ویکی طلسم ۱ دب لجرل نخ |! لات

 مانو سگ اہک ل ادت ا | یلص أو | لوس نع ےک ۱

 آسیا بنات کواس ےب دیار خ| خاور یاسو میل"
 ۱ میم کس ڈیز سو ۱ هل | لیس منع ری عرش

 909ت تن ون تو دے ̀ ےلاقف ریلسو دیا هب | یلص

 ۱ رسم رو کا ط تر اره ک ۲ و دحاد هللا ںیم قم ۱

aتا بسا ده نوم ایل یم دد نخای دامی نا لجرل ا  

 لای تاک رکو فلا نو یا 5 ۲



 لوسر نع نخ | یخ ہنا

 نو ملسو ہیلع هاما یلص ها

 و ان١ ہب تلخ امف تحل ا

 تمن اک 1 ناو لط اب نھ
 ۲ هلو | لوس س ننع خب اورلا

 یک لس و يلع نر یلص

 رخإ لخاو لح اهب نخاف

 ؛ هلم یل“ هر | لوس م نع

 فیل قلاب ملاح | ماسو ہیلع
 ینلامب نخ اف نح ا ناک
 تو یحمش | ٹی ناب رح )

 لم لب داد! رخال اطخ |

 جو رفاکب نموم لتفیال
 |نریف لات ۵ ایلن | ٹی ںی
 نمرعم نخ )و یطحتیرانع
 هی |لوسر تی دح یل )به ذ
 لیلا یلسو هیلع هل | یل

 نعیژم او | ورت کب نموم

 و یاع هد )یی هنر ) لوس

۳٣٣۸۵ ۱ 

 ہیص

 ےس شی یکم کلا یلص
 ۱ بر اب ہی درک فا ےس

 فیر بودر واول ا ٹل

 سا ریس اکے یکے رت

 ےس یر اٹیک ےہ تر یک
 ٹر رورو تایل السا

 ےک یاد ےک ال تم اےس

 شم رعد اکر نموم ل ل م
 ام ےس مارک ےہ یک
 کل الرتب ےس تیدع یکن الس

 کر روا ۔ اوہ یو ا

 یش لس شیر مکا ا
 رک ال رم ےس مموری

 اک ی مع یسک ود روا ساپ

 کور ست ےس رکی یے لوت

 ےن کام کا روا کلی ےن
 7 رک هرس ده لا

 یکم فرم اب سرب درد سیف

 7 ایک یم تلادع کر مام ے وسدد



 نعرا لروح ٹی لح
 هل یلص ہللا لوس  بآیما

 _ء۶اطخ اں ناکریلسو هیلع

 ۱ را ہر کش ناو لو تل

 یا دررخا مایا عق مت

 ۱ ہیلع هلا یلص ها یا سیر مک

 بامم!فلتخا ازار لسو
 و ملس و ہیلع هلن یلص لی

 نمرخ| لر نعرخ! ذخا
 در ی هل ) لوس بار

 ۱ هلم ادع قحا یلاسو ہیلع

 ی نإ لجرلا لغو ںحاو

 ۱ مایل | بآص) یمدیالوهو

 ۱ هر ور مع لات | نوا ًاطخا

 اما ها اطخ ارمعی دام

 لاق هنم ای اس ناک امن ! نکو

 لوس باب فلت |! ذاو

 _ ےس ماما لوتب لجن

 ٦ ےس لپ کم سود يرل ےہ

 . سز لا لدسر روو کے یک

 ۹ تی کن ےس یخ

 سکی گو اتے وال 7

 ۱ تگ کل تے یسک

 اف. ام ترس وز سود روا غ ےس

 وت فض تست ےک
 نیک ۔ ےہ پا کیپ مح

 ۱ غا هوس ماک کنش ۱

 ۱ دوا ؛ ےل لٹ مک رک

 ِ هی عیام کس | تقو ما

 رے oS دم

 ۱ ۲ ۸ص وہ

 5 دب پاوص اب ےس دہ طعم دو

 تک نہ وج دب یت سس یک ۱

 وج ۲ ٠

 ۳ جمع قا



WWےس  

 ۱ نیب ام ںی بار ےس سا ارد لاو رسو هيلع ہللا ۱

 سم حوت ےس لانا ےس ناک ناعب الا لوقدرخ

 سارا گرہ تط کا ےس با لوق ف تح ا
 ےس لارآر ےس عل بو لسو ہیلع هلن ا ل٣ ہللا '

 روا ..یگدہ شاق نک تاک ن یھب اتل لوتب لاق نم و

 یکی ید زن شا حالات رم ںڑع قح )د ءاطخ ںییوات
 ۔ےس فش کا ۱ الجاد ہل ے

 ( س ر لم ائ ۷ہ فصص سم یب ید افر ۱

 تاب سس روس زم ما ۱

 رس قیمہ سر کد جواب تفکر نی ب ا "لڑ ملا عشر روا

 ےھت زار تک ںیہ مشک فل ام ےن ا یب ہر یکے روم سی

 3 نا ہو -هجتس اب جت بش یکم ا نکا
 وام وإ یلدا 29 و کد ر شکر

 انیلع داق و مه سوبق هلن سو و مرعجاضم 022 هتک

 کرت ایاورد| ا ىف إ اب اخ یٹد ںقو + نىم مت رب 7

 ؛ ی سرد ره و نح !لوقب هو )و ختا فا اه شام

 طم + لیکر: !مغدو هلم !ًاتہسحو لیبسا |
 ی مح سس لسٹ ےس ا “س



 لاو
 :یناوج اک سا روإ

 و رعت ےس نج و غ زود 1 1 وتر رش

 ۱ 07 نزووو تج ہر عو جر اپ ررصخات لک دکب ےس
 نی یب وک سم لاوس ۱

 5 یک لاس وک مو هود و ٹن 1 ۱

 ۱ ر راد ارج ی اں خزررو تاب اکل دن ۳۱

 مه سل وک لبس هو بر 02 ےسہا اس ےن

 ای کشک تن و جس
 ٦ ۰ يک
 ۳ تموم و اج ()
 ب ر ام نیعال 10 مم و ہیلع دا لس تی ا 7

SST IT و ۴ 

 5 ر۰.

  hkر 7

 ام 2ےک تی نس تل ںی

۸۸ 



ûےس  

 ےس ا ےل ییا لا سن امشا وکی کو ت و یکی راز

 شب سرا یم شما نیب باد اشرروا رنج ا ہنس لک
 ےن ےس سراب ما اک یاسر ےب مکی کن لر ےئ یم ٰ

 ۲ لر و لر 7 4 یں وت“ ں انٹریو اب نر لدڑوم ہوا یک

 دم فیس ل متت دے یر امر وا ےئدس سا 25

 ماه تہی فکر پ نر ن ا فاس و کلپ ےل اجو نصف
 ےک کس ا تار پل ںوصک ت کامل )بید لیمج .
Rlروا وا بوس سرت یر کو لا یر تو مول  

 و ںیم نوین بق مم یا ل پردا ےک ےک عزا
 و شام کراس نا نج ب اہ وہ ع اراک ید ےس کو س ١
 لف ںیم نح ےن انا عو یک را گدر جم کن واما طا
 کیک لس اچ یہنں یر ےا+ز رپ ہد تل رک
 لک. ےس ارب لت اوہ اہم اکں وج کس کس می آم ات ںی

 تیر ےس کد گے را اےک ں وت ناک کر اب یک ی

 ھب اپ اپ یک س نب شیو ایا رک یم هیدج یکی ادرک
 زب یل اوس ناش ےس نکی و ےہ ہلا ےن م دا لنز کل ج

 رل نولسل اضرار یم تج جیسو ئ هو که ےل 34 9

 ها نب نس یز ون م بیش چت فتا
 نج ںیہ یب کوہ ںی این بل اسم او سر تی کس وت

"٦ ۱ 



E ۱ ریس 

 نرگس ایل لر تھم ن او دزجرک ات نس لا ےن ورش کیس هیت سم سنت کر نلرستل لا سیروان کس[. پتی در باس سبد و کن وزیر
 قاب کیک

 سم برو رس گان تشک لا
 کرو و یا یکی ہم یر کچ یک شو مہ ملک ات بات ۔ یکی وت ےب نس لسان تراع کوک کس ج ےس رب ۔ راش زط کت ار کم ق عا سی ایام نایب ےک تن
 "از نم اول ام سنایا کات اہ اھت ید لا
 راض تبش کس تن ج ںیہ لاوس ےس ا وج روش اکر
 سان لاک اتر وا دام یکم ت ںی “یکم دیسی یک
 اک اچ وکو کز ںی لا ند نا «زیچ یک
 ےک نا دوا ۔ بس قرم لک اد تر یک ا بار گلا

 ر او کو کر اما شا چ ۔ ں دکب الخ کے سوره مترا

 ےس رسک



 ہیوم یک

 شح ۔ اہ هرز تو ساب ےک رتب نک ور اپ ےس سی
 درس اگر وا رئچر وا ۔ سج گر سز کن ام زن ۶ط کپ آ ۲

 ۳0 ےس یھب عساس ہر تو سا کک ۱
 دا ےئ ا هد توکل لب ےک سوار اہک لب
 لو سوم تیس کنج ور ےن یل 7

 ت اس نیعال ۔ ےس اف ےن ق دایر کوک ےس تک و روا ۱

 لا کوب رک م پر تب بلت لعرطخالد تعم“ ڈا الد

 کس و ےک ت نج دوش ےن پر ہل ےس یل یم هک شم ۱

 یاب ور رشب بلق ع رطخ جم ہد رکا ر اکیا وک

 د إ۶ ںی ساروا س تمہ کد ییہ لابی وت ۔ لو ےک

 ر رر و یک ساو ےک نر !CEC . ےس وجوم تحام یک
 رس 7 حرط یک یا ت حار یک مم ما یک مار وا ہت مکے س

 ہار شب بخیر وطخو اب ار وصت ا۷ن ا یب ےس حططو/ب جم

 ریش لا ۔ےس ماع لابل رول کوک کے عم
 رک ط نهم ےس وطن پ آکا با ہل وا ول زر کد

 ہک رب تن یب رک ل سپر . گر یس

 ءروالم ےس لا هرکی سنت ا ق اوم ےک زن ہنسا ہد
 لوح پ لیے صو و گر تور حر و یار برع پس

 بست کک پسرم سمی لر لر نی تا
۳۹ | 



 مر ےہ تک

 2 ںیم یب 7777 ےک E لصام کم سیٹ وا 5

 بل لادا اک ما تو کر ہک مس ام تسو ۱

 ۱ وہ اکر آر اکہ از ےس یا لیک نت سایت ور ۱
 تسخیر قح کرن یر 5
 و ` یک قوس آر اک 7

 نس رھے ےک اع ت سو سر سپ ۱ 5

 ۱ لوت کت نج کا کوہ نال ےس اکو س ںیم لر وا لا ۱ ۱

 / ل بل ہروخ ام تاب ےس نہا تسو سار تاک 7

 رطخالو ہک : جس یسک. یکے کاپ در لک با م توس ار یس

 دت تیس امرود کیک ج ےس ھن کے سوم ےس رضب بلت يع 1 ۱

 ۱ نا مزون تار سر و ےس 5

 ۹ اعم تقی کز چپ سجا ںورکر ان کئ رسد جو ےس 1

 ۱ را لک و اٹک یت علم ہہ

 ا "۲ وام 7 یس ترک ےس ایم دو ۱ ِ

 گرما دود و تن روا رکل وسرد روا شان ٠ت ۱

 ها 2 وف ےس یب ناسا وس ۱ ٤



 زر ۱

 مچ باال ہک
 ۱ یب ئاز کس ما تین کوچ ۱

 ےک کر اکزا پآ هو ےس ا ایک یکے ترک الخ 71

 بی ویک تاج کت مي رب ل
 ےس ریو کن ےب م واع ت تک ناک لو ٢ دب مک یر

 ووہو یزبچ یک ناب لا تیر ےہ ار ی یت یکن ا

 هر يه ےس ساو رخ یک نا ہت ےس ید ےن ساحر یخ یگ ۱
 تک لاخای . ےس چھپ ری روط علت ےس سا ےس ۱
 “رگ کی ھم ںیم لو ےس سا شو تکه زا اکں تن ین امی ک
 جم دب رک وس سا یب تک( دانروا گن وہ یش! روش

 وہ ا ایا شاک کد لان یب ۴پ آل د ےس اتتا نا ٠

 دوم ےس پرو لد کپ آپ لا تکی ولوم هی ب ۱

 کہو از روا وکپ تم سس سا روا هو رو ےس

 لک جس با, کر افنا اک ناپ لا پکے یب سا ۔ ےییہ اھکیر رک

 کار کک آے ڈال نا گلم - بسم لو انت ۱

 روا تو نا 2 اذ ہو کی تہ یار گل ۱

 قازم ہد کن یگاینر وا ںوتٹ زذ ۔ يا ڈا قاذ هم اک و
 باز یا تا اف هد اکے اح ےک ہون < یب ارا

۲۳۹۴. 



 تھ ڑ٠ کو و چہ

 ۱ TTT ببآ - ی نم هر

 ہا ایک یں ایر ےس نا اک تاب رپ کپ اک قرط اک ۱
۱ 

 7 ارس ےس سز بار اک نو ٰ درج یراس یکن ا ساب ےک پارت ۱

 ۱ دبور نوش وتم نی | نم اک امر ا نیل نر ایک

رق انا ۷م واد ترین ورک که
 ایام ےہ ماکاکں ف

 ره ہک س پاس بسی نا ا اس اک ڈس نا ۱

 - ےس یاو ےب ےس عزا لاپ ۔ ےس اکہ ےسو کب ےل الخ لا باج

 رز منو بس( اب ایک ےس ن بردا طر قهر ۱

 کر ےس ناپ یب مت ر یک ۱ توڑنا دات سلا نا ۱

 نه اید ی ممایک کا رب یک ۱

 رط وو هم بارم وو

 اگ: ےئل نانا تزنو ےس کای ید ۰ /نوملعب 00 1

 هی تو ین کر 5

 "٦ت ۱ نان

 را ےک نزور و تلہ ۔ ںی 7 77 کر 2 ی ن 7

 ےن نیک موخر یا مگر مالا نا رکے یکے قو ۳3

 ہے امر ز تورها ارت روا ی قر پا بہ ۱ ۱

 7 مد ایپ ہو ےا ےن هوای هد ر لو موس ۱ ۱

 27 کر واک تاج کلی لم ےس قی لم رےہ ۱

 یا +8 ۵ ٴ ٰ
fk. اس E 



 وا یس وہ ۵ا

 کا وکر سم ےس آر وا تشق لس ار وا ۔ںیلرکر مک ۳

 ۱ ےہ اکو کن وتاب نا مات گر ہو لاو سده مل

 ما لعاب لب ہو رو ا عام ین یب یر کرک ج مہ ۱

 لک سن یب هل ٹاافرب بل سقم ۱

 کس تلام ےک ات وا گرا
 ےس یت یت ور راب راہ وک یت ار امت ا 7

 ؛ امر و تزخر وا را لا زچ آر وا تقر ںولو ےک ں وکو نت رک 5

 نه لول و هم اس ےت مار مات کا ہ )ےس اح ھم بلا
 یا ہور اک تسر سش تاج یک رکن اپ ےس تذل صا وکن ا

 ےس بسم لب ردا فراغ یکے لقترج ںیم نگل ام وک وت
 مبل ۳ ا ےک ڈر وا 7 اس یک بہ ٗزو روا fi حرسش ۱

 لا دایر لژعع رک ریس کل وسر سس ارش ںیم ٹی داتا پا
 ماقناد همر مکاشخا ۱ ہّللات پہ ےن تبش پا (ئ

 27 یکم کو ہیلع لس ترضخ رک ےس یک کن پرت ۱

 هما دل لا درو ۔ ےہ مکس یورخ ایک وم نی لو ےس سم

 سر ۔ یت ل یاہو کپ بس یکم آر یم کی کش کا
 ےک س اپ ےس اکر انا ےس ساک جن ال لوس

 شاہ ذایمار کر لس ہیلع ید و یلص شد لوس رک رہ ایک
 مکے بس ںی ےہہک ل ےس شیقح بک که ساب اہک ۱

 ® تا 7



 روس و 7 ره مچ 177 ۶7ر وا | ےک ں وم ست تار

 اش ین روستنروا تن لک هراز یک ٌ

 اب نکال ! نون رتی ن) مهار نم ریخت کت ربک۔ الو
 "لا ارظر فر ر نم ن رطفی تؤلسلا دا

 ۱ ر الا راده 5

 روا دعب ہہی وو ۱
0 

 ۳ هوم ارت وم و خوش روا کان ارون وک ا تسلیت ۲

 ا بنت تل تو ایا ات اد دا تقی ا

 ل ابر نوا مو رک یک ںی ا ب ےس نا ٹرصروا ۱ 5 ۱ ۱

 ۳ من یکن ید نکن و ما کک
 | مکس ےک رات ءاش اس اک ا ںیم ںود ےس ناروا کرک

 ۱ 2 4 ما ی رک وک شور یر f | ام ی اسا ۲
 غیاب کر رک اپ بتا ۔ اکا ایک تر 1 1

 الو لرد ی اب ی ۱ ۱ ۱

 7 "20 2 اےس ۳۳ ےہ 8 ۱ ت

 2 7 7 2 27 J ل ےب و اپ تا کک ٦
۳ 



 ہیلس می ۵۳

 ےس وہ یت یکی ایج ے او ےس رش باق دطبرطخال رک ویک
 ہیلع | یل لا لوسرروا تیں ریس یکہ یجم نارا `

 ےس سا وکر لات با لر ل ش رام نریم 11

 لک. ےس دام یکے رغب بلق ططیرطخ ال کا یت تیوب
 . لو گچ کن مع هیچ رکاب ی سو ہی وت بک یس ما
 ہی ےس سا ھت ےس یکی فن کر وطخ ےس سج ماش ینکر ا دوا

 ۔ یک اذل ین ایی از کاخ ےس ںیم تلج کک ںیہن ئل
 ٠ واپار

 لب کر زار کا کم ےک ن اے اھ کے س اش امت ۱

 ےہ سل ایم شیشے وک را اڑر روا تایآں ویکیسرک

 ہلج ایسا رشب بات الع رطخ الو سیہ کال کل کہ تم
 گام ےسو اس اھکر لا کت رشت زرا حرط یک رک سا ہکے
 ان اکا ھر یک یم ما نف اوم ےک تالواع

 2 17 ساے لام

 منی رایت ےس اھک فلم دونم نو ہک اگوہ نجف اپ
 مت سرفه سس نا ےک ہزالا ےس تاب ر احم گا روا ۱

 بر گرم یھکد وس اب جز شب رد کن و ای



ar و تا 9 هدف جا E زن ur ۰ او 

EEE TOITکس ےس چ ن لس  

 اپر پ ناریسو بجر کی یکے ےس ن دس لم س
 Ps ےن سا وج ےب ےیل ا ےن سا ےس یکجا ۱

 ا اک رکے ےس نھ ے کر زم یھ

 کو هک همر وا تل وا مهر زار کیپ بیک ےل Ed لاو

 کس ترانا کس بل ن لیس ناریارا
 مث لر یو رک یخ ںی کس ا ےس ورب ےڈ

 کک مقا دوا میقمریخ ےس ات دت سا کسا یم

 7 ا HE سن. و با اگر ب توب

 تام حر لس نسل رکے که تست

 ایہ ےن نوروز د - یوم ںی روا ماعط ناولاروا

 ۔ روا طخ یف لد تی کج کئ فا تردا میت ن 1 لا

 ۲ i یاد ےک سا ضم ےس سا وت یت ارگ یھب لاد بر

 ۱ ترا 7 یاس 2۵و کس ارارب ردا مارک رک

 ےس لیا ہو امید ارد ےس اگر لالبو هاب ےس نک سیا ۱

 ناو زاد لک ناف سبب اتر اپ ےس رم صرح

 کس لر زا مچ یر کس م

 ۱ شا داسراز اش ایا ردا تیک ما و ےس ےل

 ۳ دو :en ا ںی لا اھت ےن کت دارا



 وم ۵۵

  ترسرف یک ش تن سام مان هو ورد ںرلیپ روا ںؤوی رک
 تایغیک ا کی ااو ب یہ کیک یگ ےک ےل یم ۱

 نامدوسح یک ا اوج یک ا رب نایل هتک لس ےک نب ےک
 تن محو ل اخ ےک سا ےس و سا ےس لام کک اگه

 درک عکس بت تفیک لا ےس عا کن واچ تم
 رم یی یک روز ای اھ یسک واع یلعقسم خیر
 حت سرک نار عت یکی قم ےس دام ےم اس ےس سا رکاب ا
 را وا ےس یک سوم مت کود ہک اگ رک رکی معا ہو

 الو ہک کمر کلر روا ترو کس ا نیک ےس ک

 رک ها ےک تو زا یا وت ےس ںی ۲ تیک ید اسو

 اس ےک کل ایخ ما یہ انکم و ها ےک یکم ناو ۱

 که یکی لتس ےس وام ےس قجک کس ار با ساپ
 زم رکه ےن لو رکے س هوم ہو سرو سا ر وا ےو ام ات بد

 اک ں کس یب وت 9 وی ی

 شرم ات ار یک اخ کک تیا یلعا شا ہکے سو بالم
 رب ی٤ا چوب روت اک تزلروا ۷ 7

 ابو یک جر کز مات تکی گرا کو کل

 رک نکس کہ وکیل ای را یک وا فاش مي
GÎمس الف ا کی ج ایک پ نرو ےس تمہ هم ب  



 "جزیی روا ےس لاو وہم مہک نت یو ےس لپ فن وسو اب ۱

 فن ی لع سر ضمنا تر ۱
 ۱ نرو اد رنو هر نر اکر وڈ روا
 اگه ل خر وا لای یب رم سا ںیم لو درو اھت اتے

 ۱ ےہ انا اک تج هان ےس رب بق لعرطخال اب امت ۱

 ۱ ام مار وف ےس را سا ہکں ایگ نیک رب شیک ےساو ۰

 ۱ دوزی لو ایا رک وہ ان یب كه نا

 “لون کج ٠ اگ لآ یاب ںیم پروین او تقی امی لعم ام

 ساکن اب لب لین نا ےہ اک ام ےک مکان ند کے نہ

 5 2 مدارا ےک ےتسؤہ وہ حیدر نورد بج گری ۱

 نر گنج ئے انکے وت فن یس عروق
 ۱ ا لچک خر ںی لد یو و ۱

 نا پس ناز E ےہ تک
 زوم ہرا يب یتا ایک ٹر 1 ورم لب لوے ےس ہل
 ۱ لا ےک ضم ایر 7 و ترک بدن لر ځلو



 سیب 2 ےک

 تح رس ناع ال ام نال اصل !یدابحن یدادع | ا یا الا ےب ٌ

 فرصت کن ج۔رشب بلت لعرطخالو توس تدا الو
 زہ یا لس او ےس ںو من کی ها ےن ںیم ہک سری ۷

 روا انس ےن ناک روا ساری سوم ن وکیل جن یی یر ات

 “ت سیل لڑا لب ہ ماوس روطح کس لب لو ےک ی وہی کش

 یکن جر کوہ تہب ا اوہ و ووم اک رپ بلا یم تاج ےس سا ہک
 اوس ےک چہ یا ہک سن ےتسریود ںکہ نیل بستم
 رک ج ںیہغ ںیم تن چ قو کروا ںیم تاسوا جب ےس مج
 لاخ اک سا ںیم لو ھم انس ےم ناک یب وہ امید سگ ۲. کیک
 هوا ےک جم کر کپ آہ ک س یب ایل لا ے وہ اڑ
 ےہ ج ےس یر ایپ ییا هم تست ےس آر کے یک

 رک ںیہ بدلع ےس تو سیکل سا. یگ ہہ ایک يک
 ۔ یکے ےس آہ ب یا نوک پ ناو تسد اوس ےک چپ سر ںی
 ناک ری رک کسب گاوو بیو نمک نگ پا ۶
 بم رک جج لب تسوب ےک ےڑیکے سم سلا لکه کب
 ن اکو رکن انوار ے رک وت ےس لوب ےس ز یھب ےن پا

 یکے س مہ وکن ب ۔ ےگ ںیم زم نایت ےینا اوس ےک نکا ا

 ۔وہ اد
 تنج رے جرح ایک ت سا ای لابی را یا ۱

 ۱ حرص



 دار ام تک ویر ۶7 IY ۳ تب
 اگ و ںو ۴ ںیم لام مل ا تر یک یم ییا

 ۱ ما فای بیبر مم اک یخ مے ا (
 : ےس سا نیک اپ سیا بارج اک ات ایگ د

 مت نوش نورضق اکر کمر عت نا اتم ورس ن ہک
 عقم باذع ہیلع لحی و هیزخب ب نع های نم
 :س روا 0: 0 2

 ' ووو اب ےس ےن وکلا پاک وا کر تری را تک ۱

 نبا وک کو ترا وو ال یک ا کت راس حرط سک
 ء ںیم تب موم - لا تم کد ںیم ا اک یک لش
 ےس ےس ویٹ دام سا انکا باک ں جے ین ہلا یچ ی نوک
 ےن نور اب رها نسب و | جب روس ام روا لر روا لوس.

 نک لب هک اک اب گا اى ےس راوشد ھدایز یک

 زک اٹ اور وا تم کار تل مرکب یخ تیا وا ہک ۱

 تخم کر اجا ےگ مج سون ےک نا کر وا تستر ما ۱

 اپرا ردا نا ںی راپا ےس تحت سنا ان ابر یخ اک مم ےک
 تی تمار ےن سا ںیم اند ارج یس ا بس اکر

 ۱ درک یا تا سم او ےس ںٴووو لا ردا یار ایپ طول

 ZK امر روا لامس ج ہک د انب هریلع ہی عز زا



 نس مد ۵۹

 روا مان اکیا سکیم سا ےہ ازت روا تارا ٠
 ۰ ۂازخ کت یییعر وا فیاکتر وز جبر جر وا ےئاپ سرش فض

 لیکو ۔ کس ا اب ےہ ش ایک یش ر وا کت جار لیس مما ےس

 ۱ ٠ 7 کت رک تالف اکی

 ٠ لاش ی کالا
 اروا تشج ئی کے پس ایا عیب ےن یر رد لرب ولرم

 تو سا ےک ںیہ وام ر پچ ےاد ےک ر افنا اک نوت ۱
 رب ےس ڈھوک یر اتم بو یک ا
 ۱ 7 0 3 رہ اب وک و و اناھکن وخ کپ ا اک یھ دوا نر ما
 ۳ ۲ یوم اس یم ہرا ےس ترعسو یکن کک کے سہ فن نایت و كز علی الا ی
 روا رگ ی یک ورک دا سی1 تیک ر ا کر رت
 م دبل ےس ںی ۔ له سا یو ائ تطل لا شورا تر
 دب ےس ثامن یب نیر کم ہی وت ےگ رکھ ا بيت نا
 ہو ر ےھت ےک کر و اپ وکیل اب نا لیٹر دام مگر ہد ایک کد

 رس اوس لس یکم ر روا ےتاڑو رن عوار هو ہو یی
 یہ 2 هو - ان اب ایکھ دعو ےس نا اک لر من ید
 وک E تا ترا سس ES ےل بس ے ہک وب تیک یش کن زن ایک تل ج تھک

۳۳ ۱ 



 رز ےک قو ےس ہا يا دا ۱
 ۱ تو ی ےۓ داش لات میس رم قو وس عارف اش ۱
 ۱ لپ بس مو سرا دا زا ما روا یو کن ا ےسٹلاب

 ۲ < سد برو تم ار لا یکن جی یک
 ۱ نت ساب لاٹ یب دیی فیش سی ۔ "ار قو

 ۔ ےس 1 ںؤتسرب کا ان ڈرا "نوت پر وکر دا نوت بم ۱
 1 رک رک گب جر دير ملت و کں وزی نا یہ < 3

 7: ج 2 ٤ ي 1 سب ےل یا ےک ں یل ےن ید
 ال دو ےک ۔ے ار بی پس

 1 زر ےس ےک نوک جم ا
 ۱ نفس 720 ںوم اک شو کپ اوج سا ںیم با ۱

 کرج پر کل وس تک راگ فا تا ںی رح ۱
 ٤ تص اتا کن ا ی جک فور نر اک

 هلدالو داش ترج ت رایع بیا 20 زهر ایک کے ین حس یم ۱
 ۰ ۴ ها لا ارش تہ وج ےہ اد تب لہ اعر تلا کر بحاک

 ےس کن یے ال ال شیت ھم یر ےک لان بز سا ےن ےس
 تک ۱ ٠ ۱ ۱ دم یت ل نج یب ےس رو نیک ذ ۱

 1 ی لپ لی تاب ۲ .ناعم مزتن لی ابی وا ۱

 راتلو یرخ٣ سل 2 تھم Ea رقم یر! تساو یرخ



 سم لا

 پود ے یک رک بدر.( ر وص نو قحا لھ | نم
 یی اخ مارو اک شی لا تر مالا كلر وقل ا بازع یی ازغل ا

 نا رد ںی جز ںیم نایب تر باب ےن سنہ اما لا ٹی

 هنر ےس رت سا کے ایاز بد ےک رسا و کو ھر اوال مالا ٠

 کوا ناسو يا یر ل وٹ کا ےک ةزصبل | باہر|ںژڈئاھٹگاو-یفخ

 گر زی دم بوس [تلاَحرل نشي م نمق ىع و

 فنا قک وو ریپ سخ جو خاو  لیاچھاوظر کم ن) یقبنیالف
 اکر او ہد رک پل بسا تک ںیم ھما ناز لا تاجر د لا
 ہک یہ نبی مکا رب یم کر اک یب طفل ها تیر ۱٣ قی دس

 ۔ۓرک تارت یک نا دلا تیزر یکن 11

 بمان 3 ان رگ فساد اه

 لر 32 ز نالصا را ا لدا رژ ره سجا نافرعرمع یراوم یا

 2ن مرلس ثمر تسپب ےس لوک ص روو ناروا IIL درع و ۱

 ب 7 یر باطغو اپ اف شیدا نون
 ویک اک ج س ولم سش و 4 یب لم پ کت رتل ن ےس نا ۱

 ۔طقف

 ارث
 مبل مارا زار لات ار

 یر سس ر قا ۳۰ ۳





 هعمج هبطخ ۽ ےل زئاج ںیم تاب ودرا هبطخ ایک

 باوج ےک تالاوس ۶۱ حب قاعتم ےس هعممجروا

HASHMI BEM AAA 22اک اک ا 

 ےیل ٹتایمالسا هراوا



 ا ٠ رب ورد یر اف رو نر تاک ِ
 ۱ ا رز ےس ونس یک ناب نب عدل و رطح رکے س تک از ۱

 ۹ نت یوا ئا لو ترم اتصال نا دا
 اگو ےس فرم سل ترا یخ دہ ا ۳

 1 جس رک ناک سو راهی ۱
 زن ماس کروائے 7 | وب عی با. ۶ وب لری !

ISA 5دولي گو فو و نی یک طخ راکوی ےس تے اوا نیک  
 ۱ ِت ام نھ ظن ا جرم از ورا ام ۱ ۱

 دے ڑی

 هو ضرب کما ویک لوک لاوسریورک ٠
E نانا دویب لای ٤ 

 و 1 او قول قو ور ٤ ھا و 2 (ڑ۸موو تر ہیک نبی ےس ےن



 يشر كه
 لوس زت ےس نا .ےہانکن اب ماکع او لا حتمی نر یخ

 واست هه مع او ناں گول ہک
 ےس « ید ۔ كدام | . تمل یک ز بصری ی حد شا ور

 بطخن طعاو | لايف ھت لی نا حایعم < ےس کر دا ےس اکی الرا

 قو چینو ب الخ ینہ رگ[ کے ںی تانا ٹا تلا
 ںیہ پس ل وفر ضلع جا یز ںی ب یہ د بیخ ب آکر شا
 تایم( مہارت ماسو دیلع اص ند ۱ل وسر نأ ۳ نی بک لا

 سو نبوت لاو ها مایا رکڈ یر تاق وهدا
 بیت دوی امننس اما د ةي دنهل |ىواتفلا باص لاتو ےک ر نادم وا
 باب ۔ سایر رک نل اوت ظعاا اهرش عد كا : ںیہ لاق درشم ةبْغ

 ادعاف_بمطخرلز ےس ںی ےب انک میلعتل ةيطخلا لعجامن] ےس ی ہر پلا

 یو فروا ریکزتل اد ظعؤا اوھو روس | لوصح [ئازچ) ۃراہطراخ دعو)

 رم) نوک نا الا بطن لاح ڈر نا بین ورکو ےس بي
 لاقوةفیزح ب )صنم ز ئاچ هر رک عو تقا ناتھ یہ ی ارن نورد
 نیک او کابل و ةيجلرلإ یه ةبط ١ نال ة طخ مچ لوطرکذ نم لبال

 افسر اج نیتبطخ ۃٰولصلاںیہ ب طو ےس نیم ی ةہطخ ی یال
 خار پرک سر اھا هلجال تورش اھٹال اچ ((حاورطفا تت دسم
 روا ےس ایکو رشته لار دا یم هضم و الجر بلقب ابد

 لری ناروا ںی ےہ و ار اپ ےس نشیب ںی فرن ایت ذوا
۳۹ ۱ 

۱ 



 ۳ بس تالف ںی

 « ۳ 00 یر یا نف 7
 7 اردا ی وہاداز نکن ا ب ناجاپ يا تکی ماعا و ےن

 ۲ ب سکا ےس ١ بار

 تن لا رکے ول 2 و روس کی سک دیو دک ۲)
 ۱ ۱ ۱ ۽ ےسڑا نا

 ۳" ٹیدح رسا ست مد 5
 ۱ r اے ل اش ںی تد ان ةیظانلا

 و یا ای تو و را
 ۱ ۳ | لوصعپ نرو ةرلتو تر (۵)

 ۰ و یو اب چرم و
2 

 چت با LISELI رت س ()

 : اورجوو لئ ال ںؤاہ ادب ۽ لای ی س

 ساک بی سد تو د 70 ۱
 و 1 طور یا



 و ` ك 5

 رس سم گه ساب گرو یہا تر وک ےک ا گل
 ی ےک سل نوو یلص اکر بش ےس ںیم نا کک وہ ما
 ایک قرار خر ہرا رو٣ ارا ہیک اھم شر وا و 7

 تای ٠
 یم و سس

 4 قال ررر ور تراک رکے ےب لبلد کاپ تم ںی اورکا د ةبطخ اتا انلد

 وہ بواد تاج لپ عن رو و وب هدر نم ن اعني ال بن اد ۱ ۱

 .. بر. تب دستت رک شا. بنجاح ف تارتا ارت الخام
 ۱ مر وم وک نم ٠ یسخرسالیو سپم پاکر ین
 ا ورسٹی
 ملک کن ی طخ یخ کک ضرلکچ نا مامالن یمنی ۱

 مر باش کر نکی اٹ یکں ورک... سل تیددح نم یس طبطخ
 ال تم ےک ی اردا مم اک ول. دیکر خفضرکذ شال
 ۔ےاّہرل زر ور زر خارہ سرای شاہی به
 ۱ هد ی قم سم

 ا ۔ یب فرم کر سرکل ایس رد
 علما وا تیر بسا کب سم یلخر وا ۱ ندومرما وزن وا ةیلماو

 ۷وم بق ربر
٤ 

2 



 ٹوک اض دو نیل ےس ون اکی ےک خوک تدر ی ام یت

۳ 

 Eg 2 نت یو را ۱
 ھے تری اک زر ےک ۴ شا ! کرت اهم هلقا لی 5

۳ 

 رک یخ روا ظ واب مطا | ال

 دیک ۳ مات. ع تن مال لغت اا
 هک / ین 7 7 ایم اتم ë+ طور شره ای١

 ی رے تاور دم ا ا ةفينح ا ملن |نکهو

 یس بینک سا ترک: ۱ | مشی تیم تا لم ناک اند )هنه
 ۱ ری 0 (یرصم ۳م ع طوب ۱

 ر ی انا f4 وب تبا تابا کی ف

 ۱ ری و و :و کی۶ الل ون ںوف یا ورق يزد
1 3 

 وف ےس و چپ ےہ قال کہف 5
 هر گرفت مای ۱ غاجهارط د ترم تا 1

 ا را ےک ا اس ےس ,ei الٹا دم هنینح اع ۱

 1 ےہ رگ سم هک یی لو ۴
. 

 مکے ےہ صا

  ۳ nجا 7 ا 27 ۳ 3

e ا ےس هد وج 
 تا ظر ۲ رخ 1 2

 وے کم لتا يا رو ا میم ِ ٠

 از ی 7 7 اقم لیتو 7
SEEت7 7 حد  

 ال



1 1 

 مہ یم ٹا ےک ےس ےہ وا و ہیکل ےس 1

 خاک ۵۹

 ترم شک امینی یی نوا
 ی رکے سیر تدابیر. قیام | هه هفینحلزیعو
 عربی ےس انکا کس ملا لایت هد ضلاخرکذ ی بطلا
 ےک را لا لا لا رانا رتو هلیلهت وإ هيبت وغ

 دنا :IIIS ۱ رر و هد ںتعل قلا یهو یارک | عم

 رو سراپا یی رل اک جے ہو راقد یی لد تطخ یعرک نل )تا یزب
 ۱ رم یی ۰ ا ی ریپ ےک

 سرم ماما اکں بل وو کو لات سا اساور كدام نع و نبی لا ا

 لیس ودلخوذ رک تس انت روک ا چ )جد نسوو) یلاقد نہا

 رماد دوا تسوید یا یاو نامے لرز ہں ںع ملا نهم دت
 ۱ هک رخو یس طي قیذ !یپملسل اح دو قولصو ںی

 رس # ۴

 وو اد وم کروم کل ویر کپ غ وعم هعوجطم میده و ایح) مرش
 کرد کز اطار ی جلو روم ۷ام ةۃائلاثددح

i, ۱مم چے  

 اشنا کیا دو نوت بک راہ وژگیس کی
 اس تب سنج ںوہ اکو لن لاوت | ےہ شبا نیک هه
 فر پ ےس بنو دایز سرک وال ارش تل سا کر بلخ ک
 ها ٹرح جگ یر تک رخ کر کن ام بي ا

ir 



 73 7 میخ نر

  IIIEتیم 7 ا 1 س 7

 ةنيتحولا لاتام ږیظنوهو نو

 ةيابیدای اقا نرخ نو

 ۔ ےس اھا جج لوب ےک رک

 ان باخ یر فیاض دخ نیمسال ابن بدخ

 کو خاک و
 O ما انار سیتزسک بیای

 ۱ ا یک 27 روا! 7

 / تا رپ بی بب بیل نر یر یاروتشا اذا مییطخان | هیفو

 1 مش ۱ ونک اسانس اتا

 : ت اس هتک لب رع ایا ہو کیم fu ۱ موسا ہزتع افران ټعالا نع

 : ۱ اکو شر قم شا ےک رے نا یا ےک یمن نمی نوا

 ۱ د ا

 ُے هویت

 9 ےس تراش بر رام ۱ ۱ لاترکڈل)۔یلع ضصوسنٰل) نالو

 دز واود تر کرلے او سننا تہ سش

 43 ےب ے رک راس کاخ ب ےک تل ی برکات انب ۱

 0 همه ميس رک ۱ ںی الوب لس رک نداوصتلاب ۱

 رد رو ٦۰+727 لاک 2 ۱ ۱ طفل لاک ا طرش ہیلع واغام هم ۱

 22 د ھتیسرو رک

 e سے او ی



 ہل قت 4

 ٠ قدم مرام طور ۔یہنا قںحاد

 ۱ نیز اش یف ںورلا اب حاص ی گرہن یل شھر سرم الکر وا

 یا تن
 ےل یز ہل وک مح شا لا دد

 لشد ملف هلا رکن ل | یل |وګساف
 ` ناکنالو | البوط )رکو نوک ناب
 ری دا مع ارکنلاطرشلا
 ہیلع هلو )یمنی ام !ناریغ

 ینعا نی درفل ادح) سان ماسد

 ةبظاوطاد ةبطن اب یمسلزرکنلا
 ال ةتسو | ابجاد كلذ ناکف هلع

 هر افزجم ال ینل) طرشل | هنا

 رهو لیلدل!تال اٹاہ توک الز

 هيل | یسلاہ وم ام ارکذلا ظفل
 هد لص ےلعف میل امج ںیہل

 اف یک یف لیہ ان ایہ مسو ہیلع
 اهتلداپسحیعتاعورشماولبرات

 تا نب اف ءادرام و

 ند نہ ںی ا يرن ڈٹ یطسرشا

 لا اوتساف یو ای ورال کر يملا ماما

 ولرو رک ہن ی شتیک سي ےہ ڈو ا رک
 یک. گہ مار کو ز اوج رش بارا 19

 لول نا لس لبد

 ریو لوں وورود کر پره ےس ویب

 رک جوک فر کوک یل فر ایڈنا رک کا
 تا یک تمواد پک رفتی عمر

 رگ زس. اکو یاو لوط رک زت ےس

 روا 2 یا روا AE اوہک

 لب بلوری کر > نایب کن تو یگ
 لک رک لس خر
 و لب تگ شک
 رادار کما امہ کے ایک ےل ا مکر
 روا ےوداج کرد ام جد لنا تب اوم ےک
 مکا بس ےس تیا ماری کیا
 تررضح ںیم شی سپس خش تہ ا نب
«۵ 



 ۱ ۳ ازم پا ت تار ن دس منع هد یه نا

 ۱ هک لپ ےس ےک ہی یر اراک جت ران نر ا لاقفزنما

 ےس قوم سنی لوک اف ےہ پت بد بکر م لک لقانا لاف هيلع

 تول کرا ام ملے ےئل ےک چوم مارا ۲ نوا ین ورکب جا ناو

 ر بیخ ناروا رک بو ZZ جلان اما لا شال ماقما

 ۱ و یا جا دون اد : "هاش مات شع نرو ۱

 ۱ LEE ارز گرا ' ىل ہللارفتماد لایت هما اشنا

 ٠22 بین ادویہ سوی / نی :نحاکیلفر کب او مد لو گلو

 7 مس ےک یبا روا سراپا مدع نم مهم اجا نا مت

 ' داشواے و نو... دھات تاتو اھطارتښا

 ان کا ا یے یاس اپ ارم ہب ماد "فلالیطخ ٠

 ۱ْ لام 0 رو یار هلفاو

 ۱ دا شه سرو رگ بگو جا ٦

 ۱ وس وہ ھا چا
 ٰ 7 ار او ۔ںوہ ی عمو

 ۔ںی دیک خر من li) تیر ےک نا

 تو 90۳0 ۱ و نو سا

 ۱ رد اپ پاب ا ےن لو دا ترک عام اد اهط ارتش ۱

 ۰ خب کم کم _ _ دفا يم یت ت



E۱ ا  Eدوڑ  

 ۱ ۔ ںی ےک ر یب روس ۱

 ربا فا ف زنانہ اب لار باطخلاد ۱

 کل ناز کم تکه رواج مم باطاح ا تال یرغل وهم ۱

 "2 ANIL سارا تم ۱ قر وَ مخلب ۃفللا كرت ل ها "

 ا کا ںی تراروام یبا 77 قربتس اش !ثرعلا نھ تالد

 و هست او للل لب حجت س انلا ت)رواح

 تام کش تیک اید ےک ما تیس ناما مرغ لع
 ز وسواس طظفال |.قرفح ةح هد رتی اع ہیر

 ہلاک یکم تب ا ثت تاب ى ےس الاب و ڈرگ ملا اوت مان ارب

 و روا اوس ےس اک ثا در للاب روا یر وه سطر وا لک نام

 روا تانک ک۶ اروا اکو لنوو تکست کوک ۱

 ںیم یا 7 ب ۷ےہ یب سوم لک ام سست لی لب و م نابرٹ نی

 رار روو 7 ےک بس دلور یف ہک سس | باش ور وائس

 لس سر رو نی ات تک ال کبد دف ولا

 مع تو نکا ؟ شر ےس سوپ
 و لزوم عصا را کا هک ماگ جو کرافت او رد

 اور تساوی ا رک اسب ےتساہلا جر وا ۔ےخاب اید رک ۱

 ےس نیس د ییا وی ادد سی کد رخ ف

 و



 ۱ و ت ےب ملیت

 وک ور تے ا کرک ایب یف مم ڈو دو اپ ےشک ر ار ۱

 دل ےک اورو با ںیم لام تی کوا وو ےن ا کا اک یکے
 وک تم سرب رب ےک نا ہک ےگ نشے یا رایو

 ۔ ںیہن ترم یک ا ما اکر کو مت ں ید لار بج س
 تنبل بار ولا برو نر تیام یکن ایم اس عضب بیشک

 مش پرواز از
 ٠ بواع وو نشا

 لورم هے رلخرۓ زلف وہی رگ
 مرج وتب ال مھم نیرخآ روا نیت کج یر نر کب جو بس

 ۔ تایم ںی نکہ یس اے ےک او فان روا ےن ایگ ار اتا نال

 ۱ ادا ام غیب ے اوسو ودعا ے س ںی آرین تیم تیک اہک
 انسا امو اتا ںیم كارز یف ےل هو ےہ نگر وا ےکے نانا

 / روو اوم ضز حرم ےس ویب امت دا“ و نامی ]لوس نما 5

 بت بنی انار تن میگی ںی وکس کوب نام
 ۱ “تلخ اس ما پے ال یی اعمر وین ور

 از ی راس کن وند ہک مد کرکے کد ید وک ئاعتے یر .
 لا گر کہ اگوہ یخ یں وناس ےس ایکٹ رج نیک

 ےس



 ب ایی ۵

 سر ۵ یں یارب 27

 ۳ ار کر دروس ںولاو خو
 ناف نکا در دریا ون ما سرو یا را
 ربا و داش ت حکام بک یب ںیہ ناب زنی ٹک نی نا 3

 ےک کار یارو سای ار ںیغ رش کر لوس و رس سر ما

 نوکامرتشی لهو کا ےب ےن اون اا رکو بل ما
 سان طارش یدل إنابحو “ہر عل اب اف ةطخلا

 ةعمجالداوصعالاو ماعتل مالک بی داهریغل بطخ ے2 ترعل )نیست ۱
 اکر وا ٢ڈم یل اش رب دلا ناچار ما
 7 نت تی تورلا کر دای ام | هکر ابا مرک رو
 سایت اش ناز یر ود یس را

 ہر ہہ دیدنی 7 یی جلا ات اس ا
 تال ی نے واسل رس سری رو ےدوا اهر ا رک

 وشام یو | ییمجو با نوھلاذھ تو ۔ ےس یکے یر

 بک ادا شیر ات شم کوک چرب
 روا تریلر مم مم کر کن اروا افلا تاس نیو زژےراہ

 كر ر 2 رب تب امر لا یر سی ترا اےک فرعون

 اھت ےک افا یک اسم ے۱ کما یب امت یواش
 تش روا ین اب تنساب ی وکو وکو بی ها کس

۳۹ 



 يإل. يللا ےش

 شاتو قم تزابا ا۵ اوڑھ یک نا یک
 e لوقا کہ کوفہ سلس اکی ٹو مت ۱

 8 هنر تسقپ لورو ںیہ لبا یی یو بنک کن اج ۱

 هل برات وب کا یاس مل سل ں ووپ

 ٰ لت تپ وارون ےس لسا لا
 _ رے لز م اکو اجر سا یم یم اکے یھ ہا

 ۱ ا ا وارسا رو

 ۰ لا سرت یکسر ید ي۷ اگر وا ی ےک
 ۳ ۔ ےک ہڈلا راگ کک

 ۲ E2 ۳7 ذر شاد ترضح پس سی لسی

 5 رس ةن ی ماسر یب ہک کد اوز رش ریتم

 تر کا یم ناک * اذ اضم ےس مایضو کد مات اد ولا ا

 ۲ ۱ e ر ےک اا “نامر مایصو جاو ٭ایگادا ںولوکس اے

 ۰ لام دلا لوس نمم ہتعمس] انک جلد تانعم مای ۱

 ِ ۔ماسوسیلع <
 دیر کا لو یل تھ

 : ےک ی افلا * تلس یا ی تلا كیبتو » لب سا اف نقل ۱

 لايموت اس ٤ تلسی ندا یر سن ےک ایم ےس ا ےن سا ۱

 ۱ اهل 1كينو ھر وا ناس اتم رح متن



 لب فی

 نمو رب کر ایمر ےک بے بیل ۱ اار ددر “تل س ۰

 کپ او اہک گا وسرد ہوا یھچل نم ےک یہ «یوع لدضأمہععب

 رب هست نج نا ال بامطخ اک برطظخا سس" وک | ے با

 ہن فرش کم سم ناو برو بینی برف ےک وم ا

 تا ی کت ا تارا ی انلا ناس جت سے وہ

 7 یک مرضت زیر ایہ روا و ئل کرک ارواےس یک ۽

 وں ول ار وا نوا یرا کے جنر ےس ڑض تب انب ےک سا ۱

 ناسا ات بیت ی والا
 0 روس ام یس
 شبی مکے یس ںیم ینگ تم تی اچ ےسا دید راق قر 1م
 شعب لات هه لزتش یک رش وب ےس یس

 ` ۔ تولا لوحبح ںیہالا شوجتال نیو نیتعکر موقت ةبظا

 لب شہ دایز ےس لوق سید زن ےس وم ما دور
 ےئل ےک ما انک اک ری ان طو ان ہم ول ابعت ییسبضک

 ۔ےسڑ رش رشو ےک ےک یا روا
 تیر وا ما ںیم یو انک کنون ںی نل

 کہ زا ڈیروا کس بش رتا لشروا روو ی 7 دوو روش

 لس ما گم مت کر راه ۱

7 ۱ 

۳۳ 



 ۱ ےہ ریل شک

TPکس  
 Eng زر تیاتر مس
 بس ایٹ گا | یر وا

 ربط لقینو از پر رخ
 ٠ ترک خر ے اڑ و اعم ع آر رک سیلک
 نے و اکو یکے باپ ںیم یل ےس اراش

  Goتاب وت با تب ینو لات جوک کس ۱

 و یورک کم ا رسوو مات ماس ےک روتے یاو
 لول ام کی انا عن ورب وتو اک اتر اہک ل اروا ابا

As rpg.دنا نایل ےس ام یل  
 تير کس اس اہ ٹر ورا تست

 4 او را 2 كا
 7 ےس ا یب ں السرب سپ

 راع اکیا ےئک ےک ہک رام یکب ہنر هی ںی ملا سند
 ۳ لاجل اجر وا الپ ت نرخ ن الار

 اروا بم ردا رام یک را هک 5

 قانون بارک کم یا

 تا و سام 5



 نیت 44

 ےہ عئ رگ ساک كارز 7 رکی یک نا ےن عدت ی سارک
 . وک ٹا توک سا خور کا اک عن مح اشا وے را
 ۔ لو سرو ےس لٹ ہد یز ترمب ںیم ام ےک ل و یر 1 مت یک

 یک بہر 75 ۳/۴ ےس ہو سا وک وت رن ب ۶ ناب ذيل یک ۱

 لر پا کر رکی کن بز شرت کن اےس تیم یکن ا تیم
 مجرم یت ہدایز تربیت یک ےک تاعام تیلور رول
 نک یس هد عن تب زابل ولرع
 تسفہےسن ا کی مکی با لہد ۶ف از بز ددا موت اک
 اف نے لاو تنمو اکیا ےس آر عب ےس فسا

 ےک سو وک ت دین یک کر ع نار کے سبکی اب لد تر

 دز یار اک چپ ںاہچ ساکت بیک رخ بین شم
 ded اما اے لو تکی  قراپ لک اار کر شرک

 ساک اب ےب ایل کر یکی ارز یک ا تس ماقا وتضرر یک
 ی و دونابز تے اہے ا 22 لیبر رد لاا ںیم یمالسا ۱

 کک1 ھم یم نیا ی سگ یو یی ی ناو, ارس
 کی داف تا ڈر عل ےس سا ےک دا یر ی ن از یب ۶گ کم
 ۔ںیھتن رس ںیم ناز یا 12272 1 ر الخ بگی تو سما نال لر

 اي یکی کن چرخ یکم لک ا
 ناز یی سؤ مہ ۸ھزار ب ےس تل ام یو 7 ٹر عن اب زی طعن لا

rr۱  



 و :FEE و ۱

 کین او رد رم ضار زط یں نس

 ES یس بکن ات یم کود تک
 راد فرع ںیہ ےہ یل تب مصر

 نشه کاپ نگر سام دق کہا

 ۹17 رک تنی اوور وا یم ووو سو لز سوق اب 72ر

LO nesرا تماس 1 نشے نوچ یک الا ن  

 یں ویر ۔ےہاڑ پچر اار ےس ارز یری 3رب ساز ےہ یک ۳

 7 2 ار یے نی رر دا لرودا 7 J 7 تسد تیا

 7 | ی روس کل ومات ےک کا روا ل کوب روم ہواژےم الا ۱

 ۱ قال الہ ےںرزں یز تم یا ےن از و“ ۔ ےس فو ٰ

 : ڈا ا یئوکاکم قسم نزد ڈک “کیہ ےک سد ۱

 لر اع ےس سا تست روات رش رح بناب تام ٰ

 ۱ با رگ بس تاب کب سمت یت یہا شر هضم تم رت سا ۲ ۱

 ۱ نر ہوم کارا لب رج ;J رو کور ور امی یا

  rےئار یم حط کرا ی اا دات گو کاک کا ٠
 سنو جزا رو و مر ھا ںیم نار لخت وب کر

 ۳ 1 علق ےن نور لرد اف سو شرع و كا IIS ےھت ِ

 ٤ ب ترا ٦- 089۲٢+



 ےک سم ب4 ھو ئ هم ےہ ۱
 نت بی یم نایب ےس نجی اہک عا تبع ہک فو یا
 یک ساروا یس قام بم رکن یخ اینو ۔ ےس ناسا ت
 نارو مت قو ساو کن ام ن آں ایک کیہ یلص کا ا یہ

 چہار مکہ ر الس بس بر امد تاش ناپ نا یم نوک ٠
 كرز لرو یو ربطخ ب تیر عم عار کرتے کس ںی
 ا ںی یوم رگ ںیم امت لالا مکے آکے وج ںی
 روتر ےس نروم اع سکس تف تسلط کت و سارا«.
 راج يب ملام ماقا تان رک ہ یکن یل لو یا
 'لوا۔ےہامگر له قد ےس ں دز چود و إ ےک واق
 ا انو یب کن والس ےس اع لاج یل تی ب ایخ اند فرخ ات

 e كرر ےسرڑر وہ نوک کز یه ورکو وک اما رک سی ۳
 ۱ ۴غ ناز رک سکس اب ارگ سرچ و سارا نھ ڑپ لپ وک ۱

 ۶تی ب تہب تقر مم وس: بازی را دم کام
 سس ن درر اک ییا بسا نکی ا سض اےس ل اجا بروا
 ےس یک رک نب اجل کک ںی شراکت نا ید وکن ا نی
 تام رخ مے تیم رک تروا هد روا نقاش
 لول رک یس اتری مارو اس1 ۔ےس لای ےک یب اک

 نویس لک کی عل ےس نار جمے تا ان کن یر گے لک
 ےس ں گزر دا نیل لیتو اپ ہہ ےک

0۲۵ ٠٠٠ 



eتر رب رز ےس لوح ںووز نر توا 2 ھ7 بست  

 : گر روا ام ۳ 77 نرم E ۱ ہا کم ۱

 مو او 22 داره اب سا تسم ران

 ها کن و ےک اھتا درب اف هل ام

 و کا | شلوار دا ورک یک ترا یک رتبه ںیم

 ورا EA پار دا بہ تچ تاس ےک کد شر بدھ ا

 و و یس کن ات تر ورسم ی تاس کت یکی کل واو اید ۱
 رانا کیم ہے و ط اک رب تشک سا اک ن ا راک کا

 رک ات روک ںوطخ ں اچ ےن اتا ی تی دعب ےس لا ای لک

 ا. کام لک ےہ یت ںی ں واک نا تگ تقم سار شا یک کک عالسا

 بز ناب ات ہر یکے شکم نجاری
 نون کنج ایا یب یر ٦

 ۱ 2 ف عب ےس ں ولرو کام نا ےل ڑ اٹیک باس تب ےس ایکو

 ٴ دپ كاز & لړ روا بکس ¢ 2 ےس

 : 5 ےک ا ںی

 لا ےس تا ست یی یر و ن ضش

 فر ۱ نت سر کی J7 پتا رم مرا ےس اوټ ل ار رو ی
 ۳ تو اس قر رکن زوم که ھر نا زکر وا یلخ ۱ ٠

 ارد نمد باس مع فن ادم ۰ٌ



 بن ۸۶۳

 لک وکٹ او ان ناتو
 لاس یا تقوا ںوہ ٹن او اے ناز نرخ جن السا ۳

 رکا ل ج ں ب فک ل یا ےہ مال ار از ہو ںوہ نیم وک
 نط یک سوک اتا اک یکی ںول او ترک روا رتو وکن و
 ہل و اکا ادد ود رنٹسی کم ایک م اع ناق ب چروک پرزا
 نارذلالرت ین )گلرابت تگ عن و کلا مورک

 تم و ہت ن یکں ول یا رپ نن نیلم نوکیل و نبعا
 شد لب مو نوک

 نت ی روسان یسک زر
 نا ےہ آر کل جے پسو قاحتم ےس تع ات ماقما ۷ اھم
 راگ فین مه نان تفخولف کنم ر س کے سپ ا ادا ال
 کار موس سیب نگر وار کن رضا روا ' جاش دو
 ںی ھر وا ےس تی اب اهر پاس افلا ثیبدح کام | له "روا رعد

 کزن ےک ین )رام هستم انس یک« نوتنانم» عروس
 ملک لا باب سان تیقوت کد سیروس سے تیر وم
 7 | لو یوم ارش فصل اتنا مری را لد ہا تیر
 نامہ روس اق تس بروفات وہ کاب لذت سک اط

ATS EEE 



 ۱ رس يرق والا مساق دن 5

 ا زن ۳

 ہم يا

 سلم نج و یشن ما تو

 تي اک سون زا خو ن اتر پ ان ایا ال راد
 2ڑ دراو ارب اا در راپ ارڑ امن عن برکت تسےۓنر وک رو

 پین ازتلا کیلا سس آب رو انتی
 نر نا ات شا وی یف و او اگر لاک اک تک
 ت برت موس

  وایزو یک رق ںیم زا
 وو یس سس ۸۵۸
 تیت گم :لوطر وا ےس ل تب رار فخ یک و

 وا ال کن تی سس
 مر چ تا بمب هیت “ادولفیگ



 طا 5 ۸ ۵

 IIE ےس اوم ول اس ےس قا تار 3

 ا سل ایک لوت وپ باوا 727 ا لدا کت ورو

 ۔باوصلاإیملعا هاو ۔ تام 07

 وا رم تپ وما و( اشتر نر نام ۱

 بابر ۔ نا بیج کار آ نماز وو بارا
 درر لا ارا نلوم صر 2 ۱ هند سم یم

 )د رد اراو لری یگ زر

 ` کز عمل ا نیر ق ی ان عح جڑ بصلاح ا هارد ۱
 رس وار ما ر 1 یر ئار کجاس هار وا ۳و دوس ترص :

۳۳1 





 ل ھو لا 2ٌ

 شش زر رقم كرو اهن هک قر ی
 هوش سیو اتو و ی بس

  رلاتمزوا تیمار سکوی
 تست .:

 | نا ما لم تصدیو |
 ملقم مم

 دښو لو مورو و اسا بج اص کدی نلوم

 ےہ وک سس

 | ال ىکا ا3۰ تامل ور ہراوا
22 



 ميچ واحلا اقا ۱

 خم متت درس الو رٹی اب

 ۰: یو یز

 ۰ ا نیماملا ثروت سل بردم تک

 ر تیر هند میٹ ہاسا اد ہل عو نیم احد | سمنان دیس ل ۱

 ۱ ےہ لو ہد لس ارد سودا ايام. .. دعا .

 ۳ ےس یراطات اتمام 1 ۱ 2

 لی سی دهجوال) تلاه ئش ک املا نور بارم...

 درک ویک تما ناب ثا او ا

 یا ےہ برو با مارا کلات بہ اود ورا از دود 5 ۱

 هتک در لم ور سا مر گا ۳ میس ۱ ۱

 بلای رخت اباد این ےس بس او املا مر رمی ۱ ۱

 رای اکبر از ب تسر بنا نا

 تے

 ۱ تاج وو بجے باد ےس تررڈ کت کدو ی یک سد: 7 ا ۱

  e 0مگ  Eا ۱



 شارپ ۸٩

 ےک بوک سا ام ارد بناکر نوا نوک مس کرے یہ یھی 5

 - ےہ لوتم ح طس ا س تاور یکی رام حس لاعاد یب

 -: یاب تیاد رر وا ثیرع

 نیس ماسو هيلع هد یلص ىل | عم تتنك لاق 6ذ ف٣١

 ۱ سس بدرع لع

 اوسو هل | تلق سمٹلا برخت پنا 4 ی مدنا ی ذابا ای لاقف
 یت لوق كان ذذ شرعل | تیت ییهش ینح بھ نت اہداف لات ۔ریدعا
 ۱ ۱ ۔ اھل رفت سقاو

 تنگ کس تو بوزع رر وم کے ےہ ام مولع تماورسأرا ۳

 ۔ بس دط تڈاجا یک ورد دا عرولط زمرک درس یل شرع
 روا یراب اض تال اه راب دوتا ےک سد تزاجا یک کاتر

 قا اسر ور عل ےک ب وزع ذا زد رروا ےہ ارپ تورص سی اشارو

 ترروس يلاتسه ای برت - تستر بل ول تراز ےگ کہ ری

 اراک سرک واط ےس رش ےس اہ از ا را اکی رقت ک
 اگے ولت ےس

 توش نمی انہ ام گرد نص عم وکی تو ملک د قم سا
 اس : ری 7

 "روا ےس لار فر یم اف گل تگ جت مورک ےہ بارڈر سی ۱
 اریکسون سرما تیر
 ۱ تملک سرد عید تم هرات مز

Fr 



 یش : ۶ ۱ ۱ یک ۱ ۱

  eجم 0 ۳

 بیت تن بی۶ ا
e ارد قق اوبو 

 موکت دهی

 7 ری ول وف وس

 7 اے یگ لادا تقر تز 1 ۱ ۱

 ِ ۱ گرگ
 اتکا e ر

 as 7 e الا :

 0 ون ام مان اکے ہر ٹو رضا مدرس رون بج یز ۳ ٠

 ر تیس ات باپ اہک وگو وتو تن یو بکر تک

 ۔ےہ ا موہ عم یاو ا 4 اور تر ۷۶ ےس 7 منا

 ۱ تموم طه
 ںیم مولی ےک قد شادو لن اوف ےس بد یک مت شو

 5ج د مرک شپ تار واسه دا بذ# ۱ ۱ ۱ :

 رب
uابر باوکم شرم ۔ںوہ ارتدوا یت ع 5 نولس توم  

 7 دختر پرتا کی اتا یاد -.



al شارپ 

 ات رز اک روا ےب کر مپ جز وس 7

 ۱ جرروس ہک کارد 7 ۱ ایم سی ہک ۱ ل داب

 بول ےس او عولط ی یر ددروا کاما ےرسمودکے س ا پو

 مربع شا لئ ین شیری روت ہن اچ بوز ےک بایذآ ۱

 ۱ وب عصب... تیر ح و اتار ےب

 یی ود ارم ب دز اک رولا یو اف بس نا | با
 تب ناب پیتب انا یدابآزھتڑلبجدزاہیا ا

 آے ناس ےک مار گئاعم ہک هد ایک جیتے ےس ب ورکی سا ۱

 اب ےل یک د ےک پف ست اف ےک ناں سازد بج
 ہنیب لم سا کد ےہ نامی کرد ںور نب رت ےک نم اس سس

 دون تار دا برا چرم بوز رم
 میر اتف رز تی يسا ن ماس ہیلع ل یس ینلا مم تنک ۔ںژ
 ےک لسو ہیلع سرکل ور ںی وبر یس ٹک تسافر یک لاد
 . لا اب وع اف لو ے و ہیلع نا ص ترم لارا دور هارب

 وات بورس ےک اطا کت یہ فو ےس یار
 ۔ ےس گردان پس بسا
 و ایکا که رور چست ک اروا د لت ںیم حر وم 7 رثہ

 ر وسو لکو تاثر کب لط تزاجا 127 روا وم ھر
 ےس سس تا و ست ست 1

 م



 سر . و

 روت سلام لن ایس ما طاها دو ےس ات اپ
 ےگ ب دط تژاه اد وا سرکه دس لی ےک حرر وس ےن مانا ہیلع عراش

 کروا شک اب ںیم تار اپر دا جررو گے ےڑملئر وم ° | با

 تب یعقوب تایارو ریل اد رشت. ا
 گادازوش بہ نانو کد و روشها ید روس کے یس ۱

 لات سان ےک دا تردد ےس سيب
 - ة بج | عضو یورپ علیک رسا نامروپتکر وک

 ےک ت لالو تہ اورئ املا یی ون مور رو مے درس

 میشل کتب آسا دریل اس لاو ےک قازر نم | شو

 تر یک بدون ںیم سا۔ اف اب

 بو ب اذا ب سل لاو ۔ اھم نم مدت
 . لابن ےس ات ایپ تاج اروا ےب اترگہر ترم است ناو

 ڈک رک تن قل تزاب یکے وہ ولد راددزک

loپلط تژاپاروآ رهروان اسکی اوم لعل تیاورس  . 

 را ما ےس لاس ی اب روا یر الٹ شیب ارت اک( سا ےس ےک

 کام تقدس نرگس چونکا وے انرکرہاظوکے وہ ترف
 انا اکبر ی تارون ل اکر وا ی جام کم حروس نم اسے ماع

TPN 



 8۳ ۱ سارو

 رہے کے وہ بوزع رو انور ل یا ےس ایا خانومی
 ترسوکس جے بس وہ یراط تضیکش ات بو اینا و لپ تروس

 ۔ او کما اد ہا رہیے ہر سی
 تمام الومو یر هنر ےہ یک پے مہ وک ف یل

 دات ابا یر ہاط کن "۔ ےس عامر گڈ سالاد نکلا نایب ےس

 وک تی آر رود نئیں شی وک ا ےس تاب
 و رگ ور مو عرض عروس لات است را اےک
 حس تی ارام در کس اکے لاو ےب ےس
 ۔(نآرٹلا ن ایہہ مل روم سا لای تار

EEKبعد بوم  
 - و ےہ اکر زم ایآآ سد نيم ۱

 .؛ سب او تنے یا ع ن اھم اترا کے س عب
 کتبر ےہ اتہر تحت ےک لا شہ نیہ جو" | با
 نقی ےک جرو ہو ارم لا آرٹ اخ برق انتم طوبی شبا
 ےک حمایت رم و
 دیش قح به نا اسو ہیلع هلن یل ہل لوس لات تام

 ی رکن اپ نرفتیم ید
 اتم نیلام بے رب ےک ےہ بو زت ترو دا ۱

۳۳ 



 ی ور

 اداس ۱ 7 ی 3 زا ےس انکو 7-7

 وع و کر رت کس عرولط

 ۱ ات ترم 7۳ اک وت کے الف تام یو تیادا
 نرگس ےک علا تحت ں سد 7

 ۱ ںاجآں م ٹو پلر کہ کے سان ویرآ ےس رانا ےک حرر ۱

 هر سلنا معتقد ۱

iےک وت وار قبر رےہ اھو و دا کر شا  

 7 ایان ادا ۱ 7 ۱

 زس کی اشا تحت تر شعله 7# بعد توت
 ر اه طو سست ترس

 ۱ ۱ سل 5

 7 زوار ضریب یر تراک
 ۲ لص اے سرکوب وتس یاں ٹر مود یت کلا ت ۱

 ۳ موم پان رک نوک رک وی تیس 7

 ۷ قو نسب بو را ۰

 5 و شست هوا )

 1 اوہ تاک علا
 بولی کری ات تو مکان ِ 3



 ضس ٦“ 9۵

 ?E 2 ےک رح روس بج |

 )0ئ073 کر فٹورصم ۱

 ۱ تہ تک
 رر هتک ےس ی امور هرس تنم عروس بوح ےس رب

 ےس ےہ نوت وقف ار س
 ۰ 09 ۳9 بي ےک نکا تردا ےہ رٹ یو نوک وٺو

 لص 7 اھل تزریق عوجرلا ف نذاتمن ںی تح رم : سوز جزاک

 نوں مرد شعر وار دب ہو بسے سا نيم
 تذاتت مے نذ اتن ےک اجر بکس مت وک روزہ س یتا س

 لکا 24 رم ےس لا یک شرور مپ ترول لاک یی و

 یر سم الا ککے ےہ قد ہم ولع ید یوا ےس یق آے یہ ےک پشعناٹرا .

 وب یر نامی ےڑ ارم ںی ب اوہ رش س اد رر ا ۱

 ۷۸ طب وردا و رر باص لس س رہل ا تد دوا

 ۱ نیو هرو“ لا كارو یتا ھہ انب

 ربط "رشید بش مرتب کلا
 2 اب تارک ک تسادرسا تل ۱ آت اورو شا س / ۸ 7

 ۔ ترع ثدح نم یلطا اهد لایت رت یبحت تا هل ءاشام یب

 نی روس نزد

 هاو کا ماند 01202 از نت زر

۳٩۵ 



 44 س

 7 سيد پا رپ

 . قروش شو س اک تاب زوم اظ ف اےس اظ لا ےک اور سا ١

 منگل ای کم سوا ےک تابه رب وو یم دس
 ۰ تا ساب ید جلو ےک نا گو ۷ٹ وف

 ۱ اف سا یلطا امن لاقت ارام
 تا 3 7 رک 70ت اوےک ات ارث نا ۱

 لس یر ۳ او سرت اب انکے را مچا تم مرد

 رخ ی لب ها از لس اتے
 یان سا یاس ترا ایجاد بووآے اج یہ ییہ

 ۱ دریم لیلام مرکب ےرکی انک زی شو ۳آ

 4 بود وال | وه نآ ٰیرھل | نع قع ام ۔ےاشرا رک 7 یر 5

 ینا ےک یش قرار یل ےس صع ساب ٠

 1 C2 روک لاتا یز دا نست کت آسا: ۷2ر لام ار ٌ

 ۱ .لوقن ہیرا ین ریش را یر و 4
aا دي تافل بع ارپ انچ ےتد ایا ل افروز تس راہ ازل م  

 امنا كشالو في دالا 1ن ام دوغ هیجو ریست ق لوک دق 1 اپ وک

 ۱ OT دلاور ]وه ن “ںیم قفل ین

 چ

 ۱ نیر سارو نوشتم هوزلع ریش تنم کتی | ار 2 . . ۰

 a قش تر یک فکس رو ۰ ۳



 ۹ یی

 تیا تیز ام دت ہد ےسر وک
 ابتک لیکس ھو کت مدح سا ہک ہ شرازگ نقاب
 ےس نا ا سا تاپ وجدوا ںیہ یش رتبه
 سشوار اےک تانکر. ںیرکل صام بنی اےک رسا
 ور و ترشی کہ چ ےک شر تاب اےک اردوگاه
 سورت کم لل اریلع عام یا لک سا سام

 ۔ ےس داد ترامس ی انک لاک ادب ےےک
 مش ےب ایڈ سر لار لم ی رسی

 ول لاک زا تمام نا 5 رت راس ندر هزات ناز

 توبا زاؤراو س یک ی زار تور ام وکن ون ل رک پا

 سه رک

 ۱ ورک ھر و برطم تن ۱

 ایا تکی شان دوش: سکر
 ررمسکحل میلعل | تا تا انتملع امالا انل ملعال نزایپس

 وېل آد دمحم اتال وم 2 اننیس دحر نع اع هنر یلص

 مارک رنک میکرد و كاب و میام |

 نشل او یر... نافل راو نکس ایرج

 جول ار یوا ۔ کی و
۱ ۳۳ 



 ہمت بق شا روتر

 تو یب 7 اش

 وار ےک بام کل کت ما زم ےس ہلا تک شی
 ےس تیا بس باد سک قلع سب ےس نک

 ڈک ےہ ول یہ زیر
 ۳ ره 0 3

 دوس سا ۰ اس یی | مک 5

 ےن پآ انٹی ست اکرم شم . سا ورط نم ںیحسم ما ۱
 ںیم اےس اب اہک رم رخ دار اف بھت نئ ہک )5اب ای لان

 وو دل لدور لمس ِ : لی ہللا تقی شاذ

 8 ای ات اپ فا چات کارڈ عام ۰. تری بهت لاترحلع: ٠

 ۳5 دن ےف نب ٹو ہیک . نفاق

  ےس اترک لم اء تاج اک اےس ادب ۲ نج یدمرتلا ڈیاورٹائامک

 تی سا هیچ ٦. بتن د ںی تا كش ً ۲ ۱

 E دع اتسمت راب ترا لا ہی ذو الناتو ۱ کت



 سمشاررب ۰ ٠٢

 اپس اپ تام اروااگوہ د لوق سیل اگ رکددج ہد تج تج نم یجب اھل

 رج یک مرج ککے ابابا گرگ لو تل ندن اهدرغم نم نف

 رہ ر ےس ترط یک ب ضمد ہم نام تاریک... رسم یر سیا و لجوزع

 سا ےک تاغ ےس ہراشا نرم کن ونی رک ا اول
 - ات رس حتساو سل زت ۱ سو

 فامیل کہ نو یک ای فطر و تساود#

 لس سختی ا ا روا ےس یردانسا طو بطن روا تیام ںیم تو

 رہا اکر لاش ل اوت آور تابع یی ۱ ہے

 را هموار دوو اپ ےک لول رولر اوت سکی کے بہ لیا آو صخر ہو

 هدایز تو د وایت ولاو شر پت ےس ںوشرب
 يک

 تب ار ياري سدەراپس اک ٹو پاتا نریم

 < کی یوم دلا لاب لان با اکا کر لذت
 22 يسدد یکه واب ۱ تان ۱

 ۱ تم کس ا ی نوک رضا کس نوش اں
 ۱ میم ور عالم راي ات الان

 نوا سا یک دوپ ایاهد بی بعد بسر اس هک
 تاعا یک عررلطمتازوربرو| شیر رح ےک رو ثیسوا راہنما ۱

 عام اے کس انت ر تاس اک س اے ایکن ایہ یافت

۳۳ 5 



 1 1  ا الا او ےک

 ت7 7س0 هد ۳

 ۔ یا تیر تام هرات یا ےس ںیم ناروا سو

 ۱ رکے رے کوک ایف اش و مو ےوج

 تی نیر شرف يا ورم هال سوکب رم
 ۱ شاپ هک ور ھت کو الا تد وک کالایی س
 ترد باپ یک نا نارو تمد ہراپوڈوگ ےک روپ ٹا

 گرو اکر ےس فرط کپ بوکس یا آپ بحر ید 1

 ۱ ولوو نم راز نر سد ےک تند ا روا ےس مچ

 ٰ تبار ضم لات بس ام
 ۱ یری توس و کر بو ۱

 ۱ ات یک بود وکلا. الاجب ت7



 نیمار ]ا
 هم ہنس

 ۱ و کت يل 7
 دام یک املا تپل لاک س نا تہب ب
 لار پر لایک ںوہ گردو کا شرت
 فطر وب نریم یش داراوہ اب ےن زن سای
 ی اد جزو کے سو كالو نایت شد ےب ue اوہ لمس
 کیا ہے اب ای اکو ت اررک ےس ترک و نام رو اد

 ام ساب اج بوٹ طر نمرود راے راهرو ۱

 لابی شیک ارواب چپ اس ی شک کج دوتا ڑی
 با بحر سرا اہک لابی کوک جک از مرند

 اکو کس اول ماس بوٹ کام سرن تو ےک ماش
 یاب ولو یابی قیاس گاو بام
 توس پاریس لا سام چسب
 ام یار نسب او مس نم وکل وڈلیس برکت تد ےک زور

 رک حدود ےہ د رر یکے 2 انشروا ام ب درک

 لرز اس ےک کد درن ید لکا اب فقر شاسی سوکں وز
 من تر مل اھ ارل لم وکو کی مم سما ےہ انکے کرک
 روس یو الی نجس پرو کج ب اوج دو بصاص
 روس ایٹ روا کار اھ ہک بد ںیم بم و ےک انس وے

 اپ بن ات ییا س قرود یدک زور مو الو.
ra تپ 

 بس



 تراش. ی 3

 ۱ ۱ 7 ETT وس 9 ور نے

 3 رک يا 4 لوفشپ مم اک ما فا و جک تار ۳ 7۲

 ) تینا سايت سازي کرا انب دوم ان کا یک کس نیس
 ات جزو رسا ا او, طا لا ور 5

 روا چیر تر اظ یں اھ سارا لورا ےک سا ےہ :
 ۰ رک ےک نامر ور ککے ہد دوا ایا نت ےس

 4 ارزو ای ےس لس برا ایل ی او پا

 رک کر یکن مم وہ ےل مامشکر رزم ےہ شیلا تطددداپ ےک نام ۱

 وا لا ےب تست سل زا نازک لاین ات سمت

 گر گر عید تک | ےہ هند خم

 3 را قیا
 لا نم اے یک 2 ولدا ٠

 ۱ حل اضرکب افا بسور Pr ےن تا

 روم لردع مانو جوا ےک اےک اپ ےس ر ساراس ۳ لس ۶

 نایک یر هرکس ےس تال | ی اہ
 بق ب وب ات اتد مد بنات ا کر ا ےک ۱ ۳

 "بیل لاج تر سارا هرم نو قرون ےک سن

 ل ۳ اکران | نزار کر اوس یز اروا ۳

 اما تر بجا اب کرک نال منے لک ۱ 5 ۰



 ستار ۳ یک

 نوت و بلک ساو ی حی رک مکے وار یک لا یا
 اھ اک د تنش شیت رک د ایکو ےس لور اہل ٹیم

 کر ابن ]وہ اعزام ار گلد حرع نان یی یک سا
 لورو اھت رد ین س ن رشک روس تو لی سو شو ۱

 زور یاو ورکا ۴ تو ںیلحتد تلقی ار اس ےگ رو ےیل وک( پا

 گلو نیو قنات ےک رودان ہل ندارم
 اي | ےک ر توق ید اس چو پس ےک نادر سم قرشموک 5

 بذر ےک یراوس کب او اوکمئاش کاما ار گردن
 ۱ ۔ اقا ارد تاروکن کل د ےس یہ لرصد ۔ پسر ای ںیم
 رخ شک س اروا سکو ےیل ےک نا یک کورکی رکن
 مب شو یاں یمسئارکم یہا تم مي ا ایہ ےن ل
 توی ب کر یه ےس نر نخ ند تاروک کل و سد
 ےک لوز اپ اتم ںی یک ںیلکشنٹو شعب اوس ےک سا ۔ قل ںیہ
 نر ڈراپ ل در شم ےس تڑپ ےسر اوتر کے تسر 7 نان

 ےل لم اب فط یک یے ارتکاب موا یب یوو رپ ۱

 ور و رييس

 هود زی مہ لپ سرکه بیپ کارد
e 



۲ 
7 

 رگ واعر لام ازین وارڈ اج ناد ےس
 ۱ گہ تاب از يا نکل د لجن ایا وک اد ۱

 ها ورم نزن تار گول نزار رولت و
 کتا يشر نہر کرو یب لو بت یہ ترک نار
روگز تب ارز اا / نال دورو ی د

 TS تار او الاب ہ
 گرا ین اچ نارگے انچ اتر رد زن ند
 ی لڑکا گود ولحد وکں وکو ےس وا نا شری اید اکو سی
 لگو ود کوہ اب یل سکے گوار وج کے یا سرا
 روا چو ا مد ناں نسب ےن
 ریتم تار رکا آل ابخ رگن وگورو ےک اوج اھ ہد ےس
 ٠ ب اف تیپ بین اکسا اے قو ہاری وہ تاررکل رب وروا

 فکر سا چوک دروازے ین ںی ںامآی تیس.
 ۰ ۱ 27 ۳ م[4 ےس انک رگ ط لکل ور تسراچوکبت ادروا

Iراکٹ علی ترس ےک اتسیدرکل ایش یش ا ا  

 _ ماا لون ےہ قاب ںوآ کوچہ و ےھت تہ اچانک قع
 شش سش یر یم ننشر کو ید ا
 روا کس نوا اہک ےک ں ورود تد یا ےس اتوم ب وں اب
 تل کر انب کک کل ی ی ںیم ی سکوت ےس قوپ اکیا
 آل اقدام نباشد سوڈا ناز قشم

0.8“ 



  ۱ ۸چروالشمس. 

 و هی تیام قرض ہرا
 بینک مات لوس ارگ تے اتم ند کیٹ اتار یک
 یہ قو ےک عولطکے آم زود وا ںیہن نکا پیف آوے

 دعا بیخ ا ا یاب ارکن یک یر یہ نکاس تو ندا
 اتر وم کے ساک ٹن ار ےس نی یک یر بس عول اک فا ےہ مود
 کولو کے ناشر کیک ياري تنم کس نان یا

 ی روار ےس ہے لابدرواپ اس آے کدو ےس ناسا ا رو ۱

 _ ےک وکداک ت ایل یز بلا رک ناب کک عم رع نم
 ماری تونس ا ےہ اراک کرت ےک ردو يه و
 یاسر ی سل شب باقا یہ ل بات پن کش ورڈ
 درو سل ےس لحد ی اک ونوس مات شرک
 کے لا تکو سبز سم عاد نخور نا بس

 ولد دم کر تاب کریس گه لا ٠
 کے سای ارور کہ کس ی املا ندد بحاص ید

 نررصعمرزَلا لی تہب تا ںیم ۰ نیا زلج) نم اینک تل اسدقد

 للد» تار اشدرو رج" تامادر نا ےس ۱ نسم نورجمام نب قو نع ۱

 تنا ترس یک بطل ن ایمرد ہک ریل... یتیم ابو تینا مابخالا

 ' ےس ے اوہ ےیئا سکیم تستر... نامرہل رو نان :نماهفالخ
 دزرکر اپ کم اک نت نج اھت دنوم یووریا,برحانم فا تال فدا

۳۳۹ 
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 ۱ رو وس اک یس دیو

 کدی سابات مات تیادا بندو صا : 5

 دوام ناو ار لیول ےس و کر ارث تند بیل يک کپ

 9+ و عی دل انار انآ/س ارب تبببب 5

 ۱ ت A کدر رک سا او فو ولی یی

 یر کرنا یاهو | ببتطا شا تباہ ۱

 باک بي کن و
 ۱ هود ایکن اھ انہی نفی

  aدو نا ہوا ۳ ٰ

 . رم گم مرو شنا

 e ی کز 07 ینا تر اور ا

 لا ا ان يا هر ملی یر بک ۱

 لا رد رک یک ےس
 1 دز تاک مد لانا حل اس سا وند جات ات تک

 ٠ ٠ وں لوست اب ا تب یو لایا ول ا 7 ا
 ۱ وا سن 2 ابیہ 4 ٣ روا ےک ورلعر ی 7 ۰ 2.



 نشر 7

 رب شیت کیا ہد انب کس و اھت یر وااو کرمی.
 ۲ ینا کل دوا: اھ 1 اما مجلسی رسودزدا سرا

 ٹیداعاروا هچ و شورش نادر کس فوت کباب
 سر ےک تال یک پے س مالی اب ضیا زوم

 بسا یل وسا یا یکے نا
 یی ےل ےک باف اکی تک لیپ انب کل وصا یار ب باس

 ر سا ما ارب بس ق فی الا ییا نم 5

 روا ضیا نا شی یتا یھب سان اھتا روت یارک کوچ ادجم
 اساس تللاعیسماروا ےن امتزاج اردا ےس کد سم ےک ار طساوالج

 بود ناس ی ےک ٹ نم کروا ےہ رات ام ہاشم ہے
 ذو س | قاذا ولا | ترے ساروا زهرا تشنہ لا
 ںوکمسم عر رواوہ جو بروز سراہا ےک قش نا یو اپ
 نیم پر سب ےتاوہ موزحن ےس ید کارت گل ےک
 مروا قنات گیگ روم واط تکو ساود ںیم
 ایک 9 ےس ےس فا سم شراب لات ا بلای

 بوشاپ کا اد وفا
 مدام 2 شہ نرود تایر م انا 0
 لایت ےک تی ل تا ل ےک ےن رکل کب ام ترم کرک
 قو طش ہر ہن غلاروگر دس ےس سار و دمرت ۱

 ھا
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 ھر اچ سکا رک

 بل تاپ ےہ تادا م لاش یم اہ یک یک رک
 س تفس ڈیم سار کام حر راہیں ہللا اھت ناکا
 “رو تور جد سرظع یک ل ویلو رتوش تبع او یاس لا
 کام اوزرروا ےک دو گرایی ورک یک ولی ےل یب ےس ںی

 یب تمل املا ما نفاس ےہ ی رقت یر سم سا ےک ال
 ےہ ا اکو وجو ہدافتساد قلع وک انوار سپ لس ساکن تو ٠

 او رپ عن یک ےک کرک ال زاد و ےہ سوم يا
 بات آں طض انس ہر س اپ نادر یر ی اےس ض)رآ
 پہن اک انہر شور کی ےناہ کر ےس یز قلحنا۷ں تشک
 و تای یا داد وجد ےک کہ هراس ےل یا
 ہک کاہے ینا ورق رم وان تفکیک
 بم روا باہ تشرو تپ روا ے اتا شا فن ورک
 اگ ادا دت زا یکی ما یہیں یم سما امان کر ےگ اوج ان
 یا را یا 5 ۲ e ےراکددہداب|

 ابهام ولع مارا امت ناوکس جاش بان ہو .
 تاکید سا ی فک تر نایاب لک

 تب اس بات آں یہا ودر مو کوش
۲ 



 سکا ۳۹

 1 ېم شرم اهلو یش لک نم تیتدا ووجو اب ےن سلف نی

 .موروکب رش ےہ قرش ماد رگ وی دوا یو ازای نا

yr4 نرم ید تلرج اون ےہ نر مو اور حفر مرد / ر  

 اچ ےن اس ےک شرابی دا ین ےک لی دق رب ےس تش اروا
 بلط تزاہا یکے نیت ےک نر ل یاس( مل فال عد دا ساک

EDLC 

 بووک( 01 سیب ایت تک اإ سش | ےس اتو لو سک ۳۹

 ۔ ےک ال لابن سس باب ےک مزی ترک ترا
 اتش یورو س ار لسو مزود حی سار یف وا ساس اک ا
 ۔ نیم آي ماوس تامل بارک ناب کد
 ھراے اہ ر زج ےس اروا ےس اہ دز ورک 0 تی

 ۱ ۔ےگ ار کس ابر ادرک بش آب سش تک( نول
 ول کو وک کم ا اشنا تم سر ارگ گی ا تقد ا -.

 ۔ اہ ٹول ںڑ اپ ار یک فط ی | ےک تھ فرح نرو
 زیزعلا ید ثا ذ اہل رتتسمل یرت سمشم او اوت د ہتاچس لاقام

 یف سل ید تیوجرحل دات تحل ت انف انب ترس او۔ ملح ۱

 ۔ نوکاس لف ق لکو ہال | ناس لیلل ر لور شل, سنت تز اهل
 ۔ ەز ارتا ری باپ دہ )برکت )لٹ ےاکت نیہا کہ س باخآدا بز

ar 



 ار شاو

TT ۱ےس اروا رار چکا سری د روا تمور پز وج چا  ٌ 

 تک وار اک ای ا رن کش رک ۰
 5 < بانان ینگ اپ( کرو هی رام هی تا بب ال ازای

 ۱ روارے یک أن ےس ناز یب تار روا | ے اکرم مکے سان ۱

 دے دو سپاس امت ٹپ ار بس تدوم یک

 باع قلعت کر وار شرم ےن اور رک سا یرا ۰
 ٤ يدار لی تا 4 بروز رک نین اب انہ و قو و

 0 ر یے ی | موی رر وما دام اپ رخ
 . تعافرتتس الإ یهتنت فح یرجت بلا پازیطلب ہزار مک

 ۱ ےیر یس م تایی عت فا وکلا تت سان اوریا را لٹرملا ۱

 نا کر تیمیہ ارت شن اڑ( ۱
یر رک ضد کس سے ا :

 1 ۱ یب اک ےس 

 ٦ 770907 7 ٰ رن

 اب تو رس جیب ےک شرع ورک تپ یڈۓل من یی 1 با نس

 ۱ ا رش یر شنو ےہ اترتا تارا 3

 ۱ دعا لی و مور ےہ لت یا با 7
 ۱ یاسر وک نل اوز 2 لابا ےس



 نایک مو ےک یہ بلوط توصیف ا شیپ گن ولاو ید ولا
 ےک باطن ےن لسی یا یل تر گا فال ارد ےہ اد
 سا شرف وب بن اتم یہ یہ ابو اف تیام کت قو سالن
 ری ہک لون نی او یر یھب 11 4و ا کر ئاڈے سود موالع ےس شر

 ما باک یب ترش ےس تاباغس تلک تاپ شم رک 5

 با کے اد اک و رب شع یوکے س یع او نشا یک ں تاو
 ارکان ید یسک ھم

 ۲ وپ اف! مز او توس )یر یدا”تراب قّخحڑوا یابد 7

 و بو كام تے نور یک سروا رای س شو ےہ

 الرمقن او سلاو اہل او لیلا ای! نمو ۔ ہر 2 یر کو شو

 ۔ نوبت دای خنک نر ںاشخیزلا ہرا یس ورم سش او دیت

 روا جر وردا لدروا تار ےس س لو اشک تیری لا اردا یر

 ی 1 نورد مدر واور که ر پنو( تو مد ید یب ی لا

 در کل وڑھپ بس نا ےن مج ر کہ روک ران رکت دا
 . هبلثاممعلو سای

 اس ] سش نم رخ یسمشو سمت قافلو شال

 شب رنک عت ےس ہد شا قلت ےک رو سر 2
 وج *

#۵۵ 



 ۳ ۱ شر

 1 گ 02 نه و تک مات لقب
 هرم کا کولا مارک یب رپ ن سو ا

 ٰ ۳ لاو اچ لاو : لورم ی 0-7

 و موها شان یمنی 3 ۱

 ریش عادت ۱ تیک



 ام تما 2 ۱ ی ۱
(iê

 ۱ : 

 م

 -ج هد کیا دق ار تگ

 را

 تا 02.000 یھ ۳





 "و علا نطیلاوللا سب ۱

 مد سر و فا تط تا راس دس اما

 ویا رک اےس ا عن اار “ےس ےس یم تایپ

f eaےہ یو 9  
 چک اکر برتر آل یاسر شرک ۱

 ی7 ت اتما ناسا تڈ 2
 رب لیکر ےس بام یکن لن ما ےس ہار سا بج: ےہ

 لات نر نل ٹیکے سر اق کی ارزو لصد یل تگ لسی تورا ڈے ڑی
 00 کیا تب یرپ لیبل ۶

 N سا ہرئاو اسر

 ها دامبالا كردي وهو ر اسب الا کر دا ۱

 ۔ ےہ انکم اب وک وظن بسوررر تک اپ يا

 تر انا ب ام ظر ہل یم اے قے اب ےل ےک شو بہ رس

 ۶ سرک ڈیرن گیس سا یکن اب ےک س

 متد وے ا هر

۳۵٩ ۰ 
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 2 ڈروا قا رس رم شک اس و وایلاروو 22

 جی ےہ ایک شد کں اک کک ہن ارم ساک لیک اک

 ا مس حامل رزم ساو ید بش

 کھا اکا مل ا ات او اطر ا آف اکے شو لو نایب ےک لادن یس ۱

 ۱ تو شنا نسب مانی اس یا یی رن 7

 1 2 اسا لوا ۳ 1 رفع باد ادا ےل ورق ی اترا رس ا الو .

 توسان یھ فرد کار لتپ کل لمس

 گام الات ااو مو عن تم وسم رو

 طاق ات دمت رضوي ین انت قو ین ان ان : فیصاس ما ۱

 سل است ترس یو وبا ام 17 را کت صو ےل 1

 ۱ تری رب یری 3 IIIE : سا ےن آن یی ام عل ۱

 0 و تح سو یر ول رای رس ی اب اب اےک ا الوم :

 .٠ تامالیف ام کرک اف زس افت ام فرو و ایم ادر ر قاس :

 قاب تصور طب اس تیر دم از ۱

 لک تعاشا کس ا متاع کیسا تو فاش ات لا ےک 2

 نوح ی و

 - دار ری سی دس

 ۷۰ ۱ ۱ ا



3: 

 ترم کری لر ا رک ۱ ا

 ۱ ور رسو اي ناد ب سی رم ۱
 تاس روا ےس ظل ےہ سس نو لا

 ا هل نیز یفتس ےس اکو اسم

TON 
 1 ۱ 5

 رها مرگ یر ۱

۷ 



 7 ٌ ہک

 نسبی ا النا ہللا لو لیاقت

 شرب ات سا بدل رپ بسا از میم و -.
 Ar ار ب غار ار یر ںی ا او ٹیلی پک ای ا تہ
 درون کس شر یر ین ہؤا کس 3

 ر ی روحا گهر اں سرا از ورکر ور "ارگ نی 7 ار 1 ١

 رک ترک اما اک سما اب اما شا باو ۶ےن ار ۱ ۱ ۱

 -ژاب چشمم امار اڑا ۂ ےس ہٹلر ایم ددا ہا ۱ 1

 ںی تو و و را ت یش لز ٦

 3 سه
 جا سر ان 1 ۲

 مو بسر ب اد اوری ای ٹو رم ہٹ اھ ۱ ٠

 N و
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 ۱ ۳7 ںی رییس 2-2: 77 700000 ۰

 ترا اما 7 وی روت سا کل و الخ وف سی رکے اک امام ۱

 ۱ ںی مرز ےک الت کی 1 ارو کا اکی رقت کورن ادد

 راس کب سم فا اک نا لیکن دا کا کد ۱

 انا باک کل الا اب اپ تجر وارد ےک لائی تم
 یراحی حر ط سیر یوم رس ۱
 هنب یر ایم کب اپس انا تینا کاپ ا نم

 ارور د باس ےن ا٢ی تاتو 1 ا رض نر رتل آے روش ےل ۱

 مع ےہ لک اپ اسباب ب ےب کس لپ یا ۱

 رار تی 7 اور ےس رتن اوم یھب: ا س کس رکے صف

yTسافت ایف ا اب اض ی ا۴ ای روا  

 و یارو کین رها رج ؛ ےک اس لیہ ےن ام آل ےک
 7 سس یھب ب اسا نج ایس او ناف کل اقا کیا قاردا ں ذا ارو

 رس لار کد کا یھب انہ تود کب سناریو شی ایراد بت ۱

 گر روا ترقی ور اک یل مارس ما: هان سی

Eکیا لڑ بس تا لی !ںو اک رل اک  

 لی م نا ا ری تس
f 



۳ 

 رانا

 ۱ لس 0 ڈنر ا 7 ےس اول میا. افر

 : که تار 7 لاوس اوو کیا ا لایا ےک سما ا مم

 7. تمام ران سین و رو لآ ئی نیاید ددازاےراجہابل و اب سام

 ا ےہ اوہ ےل لا يا رد وانا
 21 سل بیر کا تال ےک لم لا تا بجرک

 SANTIS ہر ر وارڈ دی ںی یوم ایکرکروا
 ِ رو رور ےک ںیا لر لر شو مدارا تل گل اقروا ١ شر رش

 طبیب تقی هکر و زط لاف سم اے دابا وکر ارش ںیم
 شریر کی ےس ا موم بلسر ااو د وارا الا ےج عد کی لاک ۱

 ۱ ےس سا یی آر یکے رش طس لزا گر تاتو لیا

 ب 1 رپ ف مدارا براہ لزا ایی اکہ سم

 ۱ لات نا سو ےس اکر تر ارڑرو اوس ۱

 < یی تر ایا او ا ۱

  eےک ےل اگ ۳ از ی ایچ 7



۹ 

 ور راس الا هو یکے نہ یورک کی رب ییا مع یز وا

 دل ایا گل ےک و ی وت ۷1 سر لے رد 01 سر ای رلاو

 لانو کلام دون اں ی یک ترک یی ايام.
 هل ںی یر دمے سا بس هو ںی اش ںیم ت از سست تہ تافرصت
 ام اور کس i ملل ںی < بم اب سم تہب اتے 3

 کک اٹل سیر لھ بس کما لاک
 لزا حس لحن ن کے یت ر یاو ر ہک ےب لارس سا ےس یش و ۱

 یار پس مو اط ای تیزر بم ت اغا ی

 توال ےک رت اکا کس بستم قر یک کی
 کلم زا تر اب سا کی واعلم درک یگ پا لام دت انکی ںی
 ۱ ےک رک امر فوم درو لعان ایا تر ییا ےہ رزق

 ۲ ےہ ےہ ایک زا رج یر زیا اہ د ا لاد اورخ ناب

 لو اکی ف ےس ےہ عباس کیس وب تان ہل

 ۱ تاب وف لوس ارس اھت ادا لا هو هاب باز ارپ ہدارالا پولسروا

 ےس ارگان ہدارا کلا عینک وہ ای رکں یر رب ید
 ابا پرو رب 1 گن ریا ل رک ناپ ۲, ےک ےس ل اس امان کی

 دکل يا عا يک وضع
 تی ےس ےس ین

 ۱ 5 ۶٦۵



 رٹ لا رسا زر ب0۷0 او ےن بر
 ۱ قرم رن کاک یھب رب تو لو یر نشین 1ں واخ ہک یی ےب

 ڈوام وکروا ای اگے لاج پ بارت ا یگ ٹا وم ید دوسر ۱
 منہ امداد اس گا ٹو کف سا اش ۱ ۱

 تے سم اسم ۱
 ۱ ي بشی ار تلقی ۱

 نیل رہتا ےس مے سا ییہ ورڈ ا زا ,ےزمض را نیم
 ٰ رہ د رب لک انبص مطہر ی ایر اب تک

 ۱ .یک ا رے ہرا ںیہن ٹرک تل رمد تلک مر بشکل اپی ارب :
 : 3 نام لس وس ید تیس رس یکن ا کے ھح ںی تاب ۰

 "ںی لپ جو اومے هدر اےک رم تیام تانکر سا ۱
 و تال قلا عر یس ںیہ شی وک ی ےک تر ا

 ۰ ےس | طه اتے کرم تب 027 7 ۱
 ےہ یقه لم دہ مو فآ 5
 دے كق -ج نک



 إل

 ی تادر کی منایا انکل ں یہ تی کن
 ر فط یر ا کل دا ایآں یت مد یک ۶ ات ےہ یب نم 8

 کا ںیم تک یا بت اہک کس ارد ا یہ تک لان نہی 24
 ازکم اک مم دن دا نیچی تا ٹئارْملا فول
 با ناچ یہا امر زر یک اک ایف !نا ار ارسالی

 مع اک م رام سبک کسر واصل لوکس ےسردن یہ اک ےک یر 7

 2م تبار می وہ بب کلا کر
 - شوو ےک ر اعل یف ںیہ ےن نام مم تلخ سی شا کلی لا

 اکادمی ابرق حد فک ےک س انہ ۲ ےل ے نار رک | ےب ےس ےآ

 بیر ےس سلیقه رتی نسب لی عم دوام ہکا اھ
 نت تخت عر با کی اہ یک ]تپش فرح کد نج

 ۱ U ع 09۱ صال باما یورک لرے

 ی لیپ ےسم ےل آں دو وابل ام الت سی هریک اکہ اوم نر اس سا

 بک ملنے بس طی یر ہوش لیپ ت مکے ات
 ےہ امن حوض نرخ ابی نیلے هر کت سہ لارا دج اکے رک یک

 مت خوام لات کر اداس مہ قشم ی لاک
 نو يا اکا ںی نل امور شے اا نیا مج ںیہ لا لانه

4L۱  
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 تے 7 ےب اک ے فیڈ دو نوع مرتا

 تشنہ سہ یاشار لرم روا

 ٠ یک ا تمس یک ایف روش تے اپ اید زا ترک یا قلاخاکل اف س
 ی رایج روت ارے دن یک جٹ ےس ساب ےس لاک ا ۱

 ) شا اگر ت ۷ےداہادرکر 4 کس war یو ےس اکر زگ

 1 | tot "يسلب یب د

 ٠ ںی ںوم کن کرک ں و ۸۳ سی للا 19/2 گیس نوا ترک ما

 ۱ ےن ارگوآ رسا اھ: نا منسوب ا کسا ےک ں ر کل انس 7

 ما 12 اگے رکے نا لبس دامج ےس ار و ےس 7 یو ےنو رار ےک ۱

 ایراد یر قرچک اک 2 درب ندرگ کی مد آہ انکی یو ۱

 جر ۰ ۰. ( اپ زیر ور

 اے قا بی انکا اي ۱

 ۱ قرب ب اشنا تم اکی روا ؛ اب اکر دود ارز کی اکی وا ےک :

 بام پیٹ اد د کلب ےب کن رک اش اب ار کمع فی 23 ۱

 ٠ ورکی دی ا خیس تط کس سکندر تب کج امن ورو
 ۱ ۱ را ےک اھت دود ےک نا سٹ ۱ نس درج دخل ایف اکی ودنب ہک 5

 ۱ ی لا اب ہا سم دونو سس بز سک ےل
AR 



i > ۱۱  

 بس ںی د ای هل درب له ازم رکاب ای اھ علت
 سا مینا ےہ در لو ید لا و برکه انک ب رو سر اوست

 سا یہ ترکہ ےسدارا ےک اد ےس نما پت

 ےک گول نا نکات بنام یکے اھت یر ابا اٹیک دعا جرح
gyیا سام نت ےس میچ یہ مع تام ا طلبوا  

 لیوا ےک ہر ےس ےک نا ےن تے رکا ی وتو تالار وا اس و باس ا
 یہ نیر انکی کن وقوقر وا لونا نا ناف کے تاچ رو نیو ٠
 تپ ےک ا ترور رک مدد کد ھو ا :اگے رکی اھت سی

 تاع یسک اب وعو ید یہ تر قت اکا توک خم اسی ابد ںیم
 ےس اکا اکا ایپسوم ا کیون

 اگل انسا ارگ دزی چ ن الاد ازت تفو تیر تالآد باسا
 ۱ وو ںیم یارک ا وتحد امر کسر اب ت ا اھم اپ چی دن کینو

 يا رک انا ےس ےل کسی لے نون
 ئل ےک ناس ہری ال ایذا اکرم باتھ رک یس وک ام ارد کک ہک

 لاکا سر همتی روش تو کٹا کا ورا اپ ٹوک قع
 روو ےس شوک ےل سا ترسو زاب ےک س اب اا یار ارب رکا
 ا 1 کک ری ہا
 ٠ ےل سال شب اسا م اقر وا دارا تن وا تیر نا ےک سا ها

a.ےہ رد  e O 



 ہک

 ۱ 0400 دم وس هنر اراک ا کا دی

 ہی و ہر کل قے ٹو اے اس ۱

 تم هک تای اه مات
 لایک لا 72 اتاق عن ینا ےک ترا لورم اوس

 2 روانی شب کد اس لی هک ہک ۱ ۱

Ty . . 

 “لاب
r o ' 3 

 ۲ گل روا را ا رات او ترت دم سنا دسر کیک :

 ا کرد لعالا کید انا نم ار وک ںی دیک را

 رک اترتا اقدام ملل ی ید کیک تند یک وم تیر

 نانو ؛ق ییررامن هو رصم كم نیل 6 ےک ۲ ۱

 السر اتنا نر ا بس مقا ۱
 "اتر رش یک ام ساکن روا

 لار ستم و با رکت رح ںوم اکا الا افرا و

 دیش رپ ایک ا ایکں ویک ایپ ےا ےہ اب نا نس ۱ ۲ 5

 تا سه ڈی اگ نوا ةا اب ع ایا ٤ ٤



 لو ۵

 7 درس اد کے يا نادر لپ
 لام و, ےس دام اکو وش منم کس یا لیپ ےس ندا گی یر اما

 ور یاد اکیا ضرب ے نایت اون بیس سا

 ترس یہ ایل اب اھا ےک کرشن ۂ, یخ کس و ےک جج از اپن

 ۲ یوم ںیہن یری را رک نوش روا ہار اب روٹی بس رشلا

 رپ ےس نار با ایم زر ات لالا

 ۰ ترانا ترزشروار ارین انااا زد یس یوکے اھت شنا بحر

 . ٹرھا درک اپ ہک ےس ترک ات ےن وروکس | و کرک

 ےک قلی نا کر ایا یوو رو زر تردا بس

 NIE ے تررف متد کر حر کام انٹی نب یا اروا `

 2 ںی اگے رم ال سرا سو وام اتم ترقی 21

 ۱ ہک ایا اف ےک یا وس لان اہے نل نام

 روس ںی کرا مہم منم ملعلا ید دقلارماس نا

 1 ت7 شک یا ک یس کے ول

 یکم اب لاا لا

 ک(ھوھکسینوسک

 ا



۷ 

 یار هدر | قهر اف کر کرن یکے اا لو لا

 اطخاک وا ےس رش وَ 0-0 اکڑ هکر با

 پس جرات دا یدارا تر ؛ ترک لو س حا کارواں س ا: ےہ و

 ارد بزم چوپان ےس نی
 . رو ورک 9 ید فنر ری م 2 ضرب ثم رطاف

 ۱ دات« نات ےل ایس شل ہول تو

EES۱ الا باس ال راس  

 یو هوره تاط ارو باص م تارک ہو ترک ا 2

 شب کو منع کدو ایر عو ناپ امت ۱
 7 هویت عا اترا اعا ےس سه ۲

 7 ۱ 9 al ۔ےس اهر وفا

 ۱ 3 کل تر سرے ۳ 1

 پر کرکے س دو شیپ ست اد اپ یف ماتم

 تک ےک اند ٹل را ےس اتمام رکوع سی تے رز ےک صاف.

 مر لد ےہ ناجی ای ںی ا معزا

 اےس نیا فرز ہت وان طعم ا اپ لے روزو ہل هر ید تل رک

Eریتم 7 قو یب تر مدل  
 قت
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 یگ سیو کے ر کی در کل ا ید تلور کپ صدا ےل ضم سکے س سا ںی
 ترثر پک بلا اک تیر اے اط کری 22-0892 یس امنگ

 لر ین لام کس ا ےل نصرت ال باصع ار اتر شیرک س
 ےہ رم هرکی یخ کں بانی چه اد ےک ید تیرا مات ےک یکے لہ

 نس نیہ ید تک ےس ری ہد ار اک دیش ناپ اپ ید ترک
 و تاب ایک یت ںیم ےک تس از و ےس الا ار ساب ےس یکدم

 کتیا مارک رک قا رد  نلارید شی مورد تک تار
 وک نا کے اہ لیا ےس یکم یھب وت وا ضرب بسا رش یت 7

 ۲ حا یک ےن روس سر دف یس سکا اب حس یک سعاب ارض

 بش رب اعم رگ راضو سر تیلور و سری ارگ ۱

 مک یر ے ہور ن ای ار یربث لوک ا تلاد ٠

 ےک ایر نزاع اف ہک ا ار موس آل تر کت الو

 رٹ عو ےن 7ھ 2م ا نم تحرک سر 77 ار متر ورکه تس میان ورد سو

 یک ےس خر ران را ےراہ یھب اد تلرح رک شو بهش رم

 ۱ تشک رو ار الو ورک گرہ ہی ذا ام ورم یھی دام طا روا مئی سارق لرب

 لای سر ین ارد ےس اب جک ل ش ہے ارا اک تی ےہ

 وس یسک ب بتا ارب هوار اتا یس یک ميز
er 



Eaکری  

 کر یار تیکه زی ار

 ۱ د تر تا هر هال لا تفت ید رک مریم یک

 7 رب رود غاب هو چوب چ وڑب ب بیرون مو ےس نکے س ہی لام 7

 ۱ رد زخم سک مر ع ناکام اد اےس

 ےس ناس ٹو اے لط اپ زہ تودے کی زن ٹل س ا انک بین

 ۱ نازک قاب تر ی با رعد اس تل تب
 2 ملک و رد ےہ جاب نیک آل پالا بم کای ہن

 1 رس مر تا ید ا اوم ٹاس نما رم قوشو ا ترک یو ۱
 میل رييس دانگ تایل کس الم یا یی یل

 ايشيا نمره سرم ۱
 0 ست ۱ تہ یا ۱

 ل را وام 3 1 7 و خا ا انی ردح

 ۰ 2 < تم ۳ 7 E ےس ب ۱: ۱

 0٦ ¥. 0ن 9 1
8 , e 

TT رم 



 ۔۹

 ا اھ اک سا یے تک سج ۱
 ۱ هيات یکم رم رن ن اھت ایپ ےل یا

 تص لب ےس ییہ د یر کام اوز وع ےس بس نالا يا ےک ےس ےس زس ۱

 ستار نی نوکری با واشر |گامابپسا

 وتو نی مان ن یب اف کوک تر یا سہل: کد یگ مک ین ٠
 بج ریل بسمو شرب عقد تره ٹالآد باسا ترا

 ےس کہیں ور برسم اردن ےہ یوا لئ کن لار توخ ار

 تے کن

 جوس
 ' ہےکہ مند فن دم

 ےک ناب اور رانا اکی لے یم ارآ ہے ہی د رز پ نیلم از ا ۱

 کر رنک ورد اب ناف کد عل اعنا هے نرم
 نر مست نگر وک ی 7ب کا 7 اپ نا وقت

e 5 ۴ر7 وحد ط نکس مه امدہدا از یب ےس تارا لا  

 رت ے آم زل ترب یکم تبسم تإ یا م ایہ ایک رو سک

 ووا ای ار ۳ رز انک ھچک
5 



 رج يا روت عا از ےس ساو 7 7 -. فیش ۱

ISسر درس ان ان کرک  
 کام لم ےل سا bes انن اپ انیس مار نیو

 ۱ نام ارن ساب روند تماشا ںیہن ا کر توس 5

 ۱ ی قطب تم

 مدیر سم TE a سس کک یو و کک
 رپ لاب لاشه ایکو اوہ انک تکی جس اف ودارت اف اک

 ۱ هکر نرم فو کر متضاد دارا ےک سا ےس ضم

 ۱ گز طز ایس قا مز ہٹ اسا یم اپ بکار ۱

 شد اتار کت هکتار ےس زا از ات سنا رر 5

 وی ین شدت ےس یی سی تار ی ۱ ۱

 ۱ ہیک ئی اے ہا کت دوا ہرا یت مے ان اکی سب ارگ ۳

  eل ارت ےہ 2 ل "سر :ںیرایب باطن اف: ۱

 ۱ ام هد رک وت اف اش یل وے وا یب اف

 0 : 1 یل : 72 7 مو نم ۳ ین کرم شراب



7 2 

 رس ا ا ۱ ارت 90 | راس ےس ارگ یک رام گپ 7سم الا ۳ ۱

 ہی 71 رہو شوط یکے اد ےل سر ارب اکے اچ سرب کتک 1

 نک مه نکا انک نی یاس ترم رپ د ٹو رب

 ےب شید ر اسے ری بل ی رف لوکس ا: ےہ یرزلعضاروا
 ےک 4 ا اک آہ سو سپر 2 تر وا پاسو ناپ رگ
 ل ما ی ےرار طا ترور مش ا رک ں ورا ا رکا اکے شدد سبقت

 هیچ اب انب قفل ا را کن ازت یہ تب اڑے یوو کوا پل رن

 ۔ ےس اہ ساس بکر سيب

 0-2 مر شب ےن یم ںی ی سن 7.

 : لورو اس روا لک 4 یاسر کاو ا لرئوو ںی ارم اب سلوربج لاو

 ی شه پل ےک تا کما سر طب للہ اپ یف
 , شوا سارا ایج شورا یر سا ایر پرکن اشار لاتی

 ۳ نیا با کت بوو شریک سشموا هد ابا تر اشیای ب یا

 هرکه ای لگا سو اےس او تب 1 نیند ںی ھم حامض یا ہڈی

 تر اپتفارواسدارا ےک نت مک یم 2 اکا
2 



 تر < تر ترے 7 8

 1 سس یوسف ی ی اق 10 لی اتاپ کال

 ور و ےس قفل ارور نا انکو ساپ انک وہ ۱ ۱ ۱

 : وک 7 زا ےک ابنا تری یا رک ےس انا 2 اس الالب ۱

 هل ترق ےس ما ترس ےہ رکا او ڑی تک رشد نا ٰ

 i تا 1 زد ای ناس کیا بم درج چے لج 5

 1 7 درب یار ےس لا دیس ےس رت روا ازم او یر ٰ

 اوج تام ادن ا 7 ےہ اس دا اد ےس ا ان مس 3 ۱

 ۱ ۳ اع ایک یو وم یا هو 7ٴ ران رو وم ےس سس لا ادا ٰ ۱

 ان گم گاج ام ما رس فا "
 کات ںوہ یا ہ ہو ہا یل ام اد تام ات ددنم سم یر ام گر گی

 نس را رات باش هرارارو ات یک نٹ مد ےک 0 ]سرو شا 5

 ۱ 7 ر۷ رم آر تم تو 7 ےک ی ےن ل 2 9

 ۰ ی مر | شم 1 کن یر ۱ ہر 3 د ےہ کت تہارو و ۱ ۱ ِ

 ٤ تایر راج بکن ناسا ا گه قغ تراب ےہ ِ

 2 سارا شر ےہ یدکی

 دهی ےس ست
آیا لس ۱ ۶ 17

 ۳ تیر تر 

5 ۰ ۱ 
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 تر تا تام نی زرد رنا کی ارث رمت ت۷ ۱ ۱

 لر تیمور هکر تنور یو اتقن
 نرسیده اس شکر
 لیبل زور لاو ںیم رنو ٹا کمی ےہ قوما تر نیک

 es رے اما رفا خس جست یر کوڈ تیتر وم

 تیک ل اشا یکے لا مس ار لابی ووروا هچیطساو اب و

 لا نا نم
 0 رر طس ینا ژ ار ریا کس اروا ناف اش سست 1 روو ۱

ifلب کیک ےہ نه سطر ترک ا 21 ر واو اےس  

 ےک ار یس سک سین قورت گياه لنک کی یش
 ںی رد رج ےہ رکی سوا 7 هو لوک و ے ہ؛ ےس سرور ج ت فد ےک ت ات

 ۱ ںی نرم بارشی اس س لس کت اروا ط ساو کن د نکل اب

 تا جز مار صوتی سیم رس لیا
 طاووس ام ےس ازم اهر اف یی

 رو ارجن یم ےہ رتن ا سے پا 7

 یی 2 سم صاح اگ اکر ےک اروا ےس یوم ان ئامن کا آل اپن ارت ك سا

۱ ۹ 
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 پي پس مارا اپ اسب ر ےک ت ی و

 یکے تن لر کاپ ت ازل ید ےس هایی از«
 1 قم سم دوو او وب نت

 لار ٹل ا اک سا ںیم لام لرووو | سا بجز چپ ید تر ۱

 ۱ ۱ تم تيم مفاد

 9099 یم لا اچ و کیسا

 جہ یر رش بج نامت یرد | گچ وس اورا

 ت اس کس ا یک عاج مو ال ا ترم تیس ارا

 رج ناش یر رک کے اج کتار اے کر روراپ بز اکا یکی رک

 یر کیٹ ےس ےس ید اگ کیو درس لا هر رےہ اےس طسار ےک یش شک

 0(0 عرط کی یر سا صو عر راے کن انا یش یارک ےس عر
 ٤ توله مرغ تیر قو تو ہو وک هدر تیر یدارا

 ےک ی بارکد لر ےس بکر کما نیک تر کیا ٹو رم الا

 زر ی وسعت قا طس دام
 :یرس روا ديد تک ان ررر ےہ دنا ےک نانا

 بیج سراغ اب وردک اما با. ےس اتا ےس وور صور

 زلف ا e تم اجر ےہ کرک صف کر تط رر



۲۵ 

 سرکه, ترطف کن ادر ددا ںی وار کریک کرنی"
 ۲ ےک پا 7 رکن | شرب داسے س اف اوت اک مج تا ےس تلا کک

 ںیہ نیک جوک رر رینج ےس بسی ساب بوش تط یارو
 ضش لڑا ےس اب !ےکے رش لا ارم لاین ن کف تر 77

 ات اهن شش ارفم اب ےس ررکن آرت قفل یروا ے الکل سکی روا

 ںیکب سکو روال یک ت مین تر یکس ا اتن ےس رب کلم
 لار یا لنک نب ہم ے روا فسا ن اد و چ حزب
 گے نی یک اہ کن ےس ہفت کی ٹا توت کرک

 دیس نر لس رک سوپ بو اح ام ای ایس کفن ٹر یک ما
 زارا ےک کم ت ام چو گویی ور ی مانا شش ۱

 لعاب "اد "کرک لعنت که رخ
 رکت شیفت تو ها ہکے صنایع انتم اکاک نا یدها ےس ایک ۱

 ۱ ۰ نی شارو ا ع و

 یے 2 تاز ایم با ایل گر ید ید کی اک ب کسی

 امگا یں گرد ےب بس( ارج اک| از اس سیل شرک

۳۸۱ ۱ 
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 رزبس 7 اک اک ت از ا ےہ زن مج تروزم یکے نک

 اس لر دم 12 ا دروان ےب نا نافل وز رکے س سی ڈی و اب

 | ے ضر یم حرط رھپ ٹیم لا جا ور اتا ےن ری بج تن اح ک ۱

 ٢ ھم تک ای هتک اہروا تار ہراس

 ۱ ا ال

 ت ال اک SIs تیم ۱
 ۱ در سی 00۶۶ء۰۶ ۱

 یر ظر امتنا تقی 1 جیک اند ا: ےس نان

 ۱ ۱ بک تفت لاو ا رمت ٹر 1۴ ارټرو اے لرکت ای ےس اره پس

 کری لاش او بات ا رت سما لی ختم س 7
 دوم یش ا هاب ید لی رو ءازجرکن اپ لار ایک

 کرک ا تاج انکم ارک تازا کا لا طالب ۱ ۱

 ٌ هرز مات را شا ایہ لان سا ار ےس

 ول 7 تاو با اسلام س ےن نا ای ےن ےک 19

 4 پیک بیک ےب ید ۲ع یکدم ےکب ایس اروا جیپ لس
 کار اندراوس 1 ےس امر بس سما ٹن نا نشا جا دمو

 مو ڈش تي اش ںی ںی »پد
 توا



۱ 2 

 میر اکے اھکرسر یر شب اے ورک کول وکن انا هذ یی فانی ن
 وا اب ےس یکے داماد دصت ان گه بس کہ نت شا کس سا اوم
 کراس اسا ار لو یگ ےس زم افر صا ıJ اہے مکه نوک

 لو( بلور بس بيت باس اید
 نسخ یورک ررکا ہہ فام بوس ید سارکه لیگ قبلا یی بیس
 سرا وک مک بید یکسر کت سد رک لیا ہار یود
 دک نیر رم طم راحیل اج لرم 2 سا کاک
 ہک ید شی رس امن پار رکا کس | سر دوم ل وکرم تراک

 ِ یم هم ادا. ےس نت تر کد ۱ اگرو کا تشو 9 ۱
 تیر وھکا لے رسا اکسارکل بو یاس + نامی کل اوس ےک
 ی 1 ار رثاز زا از پ سلب, نیک رک گار
 لر کر واکس ام ار لاء ےس یی ام املاک عر تربو کس مارکس رک
 ۱ ےک کز یہاں دیکر یک م ےس لری ضرر ترک
 ۱ - ںیہ ب اج رک

 تاون کلر
 ست یه یه ایر ایر

AY۳"  



۲ 

 7 مع تو ضا 2 ر

 عر زاپ ےس راز وان ا دا نب یو روا ترک یاو

 رٹ و رسا ےس و ار نک ےرال ا انس نا تا کو درو + تسرگو

 ۳, لر زا کلاس عرطی ما, سلو نیز لکی ےس نل ب

 اے ام کم از نرمی ےل یک رپ ےس نا یب ید برگ ۱

 نام م شب تالا تراس تا واو رام فک مم ۱

 . اگر رو هری ےس ان نو یداس ۽ ؟ اں اب ےس نکے یر رک ںوک

 ایک لارسرلا کیتا سر از ا ناک نے ر ڑی سازی ارجاک

 | ازا نالے اه ۱

 ا ا اک ےس گرا او ےس فید باج

 روا زنا مد يا مبل کت لاسن ایه 5

 را ارو ےس وو۷ تو ار ےن اچ سر سا یو وزا ہرعول رکے س ڈیل نعد ۰

 ری ےب سنا رب ا ییا بانان ںیہ ۱

 راک اج ارز هک آھ داراد تزرتروا کر ار تیر لا 27

 تک انا ڈاک نوا نا دف تور شیب لا

 نایین یاس لس ا یاد کیچ ےکن نیم تاب برلطماَو بالا :

شو سدان اک یار زار
 بال 

A. a ۱ ۱ 
5 ۱ 



۲ 

 تر اناج رایو سا ین تانج اکے دیگ آن ام ھی
 ؛ ےہ ےک بهش کیہ ںیہن ا تحت نجد نت از ام یکن حر یک

 ۱ تر برا و ترار ےک لگام تر ب ےس انکم راد ساب جن سا

 تاب ںیم توکل امد لام ےک سر 1۶ می اونا ا نما لر

 ۔ ےریک اد ےک ساروا

 لیے یی اناج یم نجم صد کر ان ا۶ هد ناب سپ ۱

 فط یر سوو < داد 77 غ ابد ےس ےس ایک او ایراد

 مچ بل سنگ یاب کس ار زن تا ۶ ےس بب یا ںی اسر وشک

 7 ےک گی بابا ابن خور ےص مر لی ضامیردا رک میدم
 ۱ ء ریز تکر ےل ےک س اوت ےہ امت ۱

 ل
 یم تکرار اتو سول اکل اغ اروا ناب اہک سا ایکل اوسر برکا با

 غراس کرہ ییہ ھی ںی دل امن ں و کام ا یک ں ریا سی
 7 ا کل اوم کر سالم اکر تر سار ےک تام

 بوت کر ل ارس اک نیک ین رام رو نی
 ےک گشاد کم سا لاس لا لیکس <

۳۲۸۸۵ 



 حا < ۳٣٣٢

 لد ےک یس اونی رد ےس جام ردیاب درک ی ےک انب ےس یر
 طی او امر مدا 1 عرط سا! لبیک کس ست

 پر یر تر اوت را تار "کا تامل ایا اب برق او ےل لر

 کد یار لق ییا ےہ فل ؛ ےس ںویکرام کی کت الاس ناو.
 ۱ لاسر ںوتا و کم مس و ارس لرل ہنادس لاب تاب

 ارش کت ازا لاذ رک هیتلر لار ےس یر ین ترک ۱
 اک ت اببسؤا بارش ارم تازا لاد ےس ان یب ایک ای تانفگ ۱

 ر سل یر ببرم روس اد سا ےب دبی و

 ۲ .یملو )امی ت یکے سام آں یم ٹر آه یا ںی تیرا منا لو ان سامنا ۱

 سرر بشل اشا س ام س افر مار لای ےس نایب ۱

 رمد لن یماء ایکن تند کا 5 اوری کم جت ۱

 گ کلو اذا ماد یس سی سس لار يا اا ۱ ٠
 ہت یو تلا ںیم نی کب يه لال ےس ام بت

 کیمیا ںوخاش یی الا کت خر سے انکل تند ےس سا >
 ۱ اط ینا ےس اترا اب سنن ود لک ںیم فوج ی ید اچ گز 3 1

 با هک بکر و وے AZA ات رو یش و زا انا لامع ا ۱ ٰ

 الا یی ٠گ ریت شد فیت لک الا

AE 



 ۱ نا ۱

 لوہا "+0۳0 که رے رے ۱

 سوزن ےک رقکيلتالارس ن ا که ترا ےہ اد دیو ۱

 ا یو LES یہ سی بار کپ سرو ایمن لر

 ۱ ۱ ای افق اکی ترک ۱

 یہا رک 7 اد نت همسری با ۱

 ا شا ان اےس لور یاسا روا ےس لجو کا 7 ار یھ شب 75 ۱

 ٹوک کا یک ا تراز ایمی بک مم بم باز یارک( اسر کرا یب

 بکر لر تب نا اح پچ لاش ۱
 باره ارب رد اض تر ابتخاروا ےدارا بیبر تو نا تم بن

 ال رم ہو ارال نت ببساکی ب هتل اب ی باس هست ۱

 ںیہن رب یک طی مکا بک اب بم ہن اپا

 ران وا کر بوم رو مو لایا انشا
 ںیم سک شوری ب سکرو ا یکے ا ہا بسا قام ۱
 گو یھب بس اکر لوح اب تلف ےس لڈ رکھ وب وات عرب

 لوک ںی لوکل ٹا امر وا تب ییا بسر لا ۱

 وا مو 11 راس بار اک سار ےس انگ مون ارپ بیس نر تورا

 ۱ ۳ ںی تلک ےس ید یگ رد
PAL 



r ۱ 

 3 براش ناطر توز

 : کل 7 7 یا اروا کا ستار ۱

 تب مان فرید ار نیک وا یی ٰ

 ۰۳-7 د یکتا سون قم انرکل ادنی رپ رک ۱

 لر یر 2 لام ا ےک ا 1 ادرک وچ

 یب ںویکو اد ار 7 شی انکو a ےس نالی یا را A لا

 ل رو ا قا عار تا کے کی رک لپ ےس یہ اسی یکم نک نر آر

 ۱ 1 هوا رکے اپ اہک حرم ربکت فصل هر و تدوب نزد ۱

 ۱ لری نود کا تل اوس یس زہ یو مت یہی یم لا ۱

 ۳7 "کر کر سر عزا که ابر الکل یں 7

 ٰ ںیم دنا یے ناک وا یکم سا <

 ےس بلوز ںیہن یوم ید بابک رپ ںوہکش ا مع ٰ

 منت کس و قل ۲
 ۳0... . تام قا نسب ہک

 2 7 7 7 لو 9 بساط کر ناب

 دز بن برم خو مر 1 ۰
 مع ۱



۳۳ 

 ۷ اسمان ا 2 رب اس لاش یس گرم کیے ھا ںی ؛ ےس ار نام

 لےے یک مش یی سا و هر تور وال سر کیا

 7 سس را کم بوکس تی تربثد تو یس رک سا مے اا گپ

 ررااب لاعب اب باب کس اک ام کد ا ات تر شئیر ل اک

 باک رکو کیدا ایا رکود رو اےاڑ اگ ید رک

 ر ےس صاف ور لاو ےک اڑ 1۳ ل اصاو یتیم ت ررر مارک ا

 لاصنا نار رکے کش بسا در ۱

 بل ار ا ابا ہو ےک مد کل اصن لہ ساره تر ایا کس ۱

 سر ار | دا ےس مورو هد اه ل لود بر ےن 78 ارا ےک

 اہ لفملس مع ترتیب روا رد اک سکو چو ےس
 ورک ل رک سبب یب تتاع کن اسلا کے لس ساری ایگاھکر سو ناتا
 ےک ا ےس رک ر اہاڑگم مروا وکر وسو ترم تره 72
 آر رد ےس زہ نین وا عت یھ دوز ارا

 ےیل نوک ا اک ےس رمد یر کر ےن ی رت ٍ ایا شکر 2۸ لا

 ےس ا اذا ک نر سٹی کر کوم ب ےس ازم وارث بل سا ساروا
 رم ےس سا ےر کر و میشن اکے ود رح : ابا ناسا رر ں رد اھ لا

 سور / ت سزز ا ےک ھوا و لن ارب یل ام لا 2

2 



 و

 سام 7 هابز ارز زا سرا انوار س اجلا روک ایا

 ۱ ظن گز تن نیو تم مر

 ید تولد از ابی ی ارپ انے امت و هدارا

 ۱ ارور ےب زالوا سکی

 ۱ ۃ0م م انا و کل شر تک تط ! کن انا لا ۱

 ۱ ۱ کس سا لم سم ر7 ےس فتح یکن نھی وا خو ات بل ۱

 1 7 اروا ےس انے معا با هی رب خطا ون راکت

 نیس کت اسریقتس یی ورک ای قو ما

 ۱ ۳ ۱ 4 سابرسد ےہ فط اسوو ی نا اف ایر ا تیغ شو سا لعن کروا ار

 ہے یک وع اسم ےک تامعا ےک شر فط کن ابد ےن ا سی انکی مم

 رکاب سا اروالداکس او کود یرایت سن وک جج ۱

 روتی میرے کیا دج وا کا ٠ اکے سدا ےہ اھل یا

 ۱ کف رک و وطن شا مد کس سر انا برا کل قسم

 ورشا ویٹو ی و

 فی

 س

 ها



Pa 

 ےک نمیتواند ترصتےک ی ر اہ رر
  1لینا یس ا اروا ےل ور 2 لی مارس سا اك اینا عمو کت ف اسدف نا

 یس ہوا ساز ےس انک فن ںی کیا بلخ اک سا ےس ساشا کرک

 ےل سا نادا ہو نج یارو لاک ی شم اب لیتر
 یاد تم ۳ یا هل سا ےس یمن -

 هک اسے ی ڈرے تی یک پس اک یب اکل ما اوج

 یک تب طب پلاک قطر
 ۔ ےس تقی اکشن ع اس ےک باہر الا بر یک نر یا

 یاب اد کم دن بتمن نر و پا
 لر سو ازج کت رخ کرب رود + ےس کراس تر سرا!

 لاخاونا ناسا ٹیپ باکس ےس یب بب قطب کیت کم اقش

 ہو و ےس لام ئ9 سد ر ےگ لگا سا ہد رکن تام نیسو نوش ےس ےک

 تب رور ےل یر بجا و سا لم بدر کس لڑنا :

 بے یک ر مک وت نا ید تطاس نا قہ
 ین ار اشن) ترا ۱

 ک را د روش ت خاھٹارزن'سلا لا ہگ ہر یر لا روا تار با مم ہک

 منت یک اب 'ترط کا دنداساظب شرب بوک کی ب لاین یخ
۳۹۱ : 



 گه ید ته ےس ےس ںی 1

 1 HESS کے اسا تازا اہک تا یا ھت ھت
 ۱ نویسد رکے باقی یو ی کرا 21 ے زاد ا :

 71 رب رها لکی سد و یبا یاب لک یسک قاس ۱

1 
۴ 

  یرموژرلپ لوک دن ماگ جنس ست ۰

 ۱ جهل اپ رو کلن بیای تب

 در هر شال بسر کا نو اھ ۱

 ناو باتشکر تی لا ا ترا عرب سا ۱
 12 DAN لو ار مک ۱

 سا ١بج تاب اس یب تی ا | ےک سا ےن 7 نوا ۱

 رو ارم مرور برو کس بج نک یر وا کوہ بنز اک تب

 تا ےک "لر رم سر مر مر سا١ پل ا ی ۱ ۰

 ا yS پهلو شرور ناو
 ۱ تا ےیل شیر .ّ ۱ ۱

 تے اپ ہر لود 7 ںی ہٹا ازم ۱

 رمد ج لت جام الف اندو ارگ 1ں ایہ اسکیس

Eبدل الم هو 7 ارواب نکی اس رت  



"02 

 ل نا نر کک ےہ یر دو میس لب

 7 ۔ رب ںیہ ںیم
 ۱ 7 را ےس مو کو ہد لو ترمز یکے یل وا لان ی رسب

 ۳و کے ا اکو ےس تنش ید شی ماس اراب ا ادرک دمے یسک اک

 ۱ هل ETS بسر مر ند کرن ۱

 تی قلا هر يا ترم کا ۱

 ۱ - ت اهر تماس یا

 7 ۳ که لکه ترس کی ںیہ ونڈ رئاظ ار دہ ٌ

 ےرسرد ج 3 مر ی کج ڈر لو شف و لمبا
 رکے ت ا سرم ی نسور بنت اپ ےس طلال ےک اڑا.

 رک کم طو یم اے رپ کار کر ضد ع ساک
 نوک کے ساو اب ےک تورو دز ساز بام توت او شن

 ناش ام رتا لاکا ہو ےہ ایر اش ام انا دا جس کپ تک
 ۔ اگے کت ترک ساو هاب سرس وف ایان لخاتم یاس یا ت ن

 AE r ارپ
 یم ت کام نب کاکی سود ۱

 ںی لات دوش اا یس بس
۳۹۳ 
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 وزرا اسل پی مام نوب مر بت 2

 دسترس نت تیقل ات نسڈناسک ایف"
 ؤں تخدش ۱

 ڈرئکوزٹ تو ڈیز 8
 ت یا کر دم ےس ل ام کیا | سرا سم

 ٠ ٹنیطاودرٹیکاپ یک یی اواش ار 77 راہہ ینا !ںژہ یی لیک لزا 5

 1 وس سہ ۱ ےہ 11 ام یا وک دو لو ےس لورو

 اج لب لب گرم کت رنات تہ ات ایپ پو A لا

 لیا ۳ تفکر يه شف لی دا نر ےس هل ںاہج ہوا ےب کن

 ۱ نک روپ ل اب ياري ترامب لانا یم

 سکا ل عاش ہل: ےس اٹن یعایلش یاب ارا تان س ایف کا
 ور پید یرنکس ا ۱ یاں رپ ناسا شوی

 هد سکه انکا ایکن اگر کب ا۔ ںی آہ کان دان شر وک

 ور نشر 4 اک ایک یی وا شکر و مو یک
 را ۵ 4 یار تضم ییا ۱

 | و

te: ا 



۱ ۳۹ : 

 ام اتر مع ع پان اش بر انک شیر ےس ٹر
 سر روا کک یر ی چ با یار شیو ریت اک کت ڈا

 اک یقین او یر وام یا لا اڑ نیو دو آ طس ینگ -
 سپر کد کک ےس ڈا ۳

 ۱ ۱ ۱ ۱ 4 کت ا

 اچار ںیرشردا عیب ارتا د دم وارن رک روش ہری ` ٢

 تیر ر کس ا اپ درب اشور ناب در یرزیممم یر ۰
 ام یب نکالا اک ريزي یت نم روش نا لے
 یتا رشک ےس لاو یر یکے اب رسیور فوڈ

 ۱ 5 اهدا ۱

 هر من قمار اش ر رکا رکی
 - نیزٹہب رک یی از اسی زد اپ کلاس تک ٹیک نکا ٹا ندا

 سورن انے لات در 2 سیب سیستان اشیا

 ۱ 0س و

 سا ال ںیم دید روپ ےس مرم ہین لکی یہ 2 می تشن کی وا

 جاب ع امش یک سرسبز یونٹ و یوکے یت تح زن کے اذن اک رو
ِ_ ®" ۰ 



 1 وي سوپ گپ

 ۱ ہا باز باوک ل اونا اودوا با
 ی اش تر تا یک رہے ئا
 ۾ فرغ ارح نت کل اوس ما ؛ تن اش تر اکر کیان

 تار حاتم ش را آکے راک کبد سم نیک ام اسلا عرار یتا ت

 نو یا وب کل اور کا ٤ اباد لی وک کلم ات لیپ ںیہ ترک ۱

 اب لس رک لومار وم ک1 ےہ تک ایی کوک وکو جد

 تن بس رک ےی ایک از اکے کا رپ کدال ٹا ت اولس شر وا یم
 ان هک یکم اچ تاتو 2 مربی را ایر اسرار کی

 ۱ f سا یک تر شر 0077 اھ او تاک زور 2ت ا ۱

 : لادن اک کن اکی تا ےن تانى اد فاش اوز شہلا

 اک یانو ضم یکے نہا اص ےک تان کفر تار ریہ ےس ل اد لاکت قدر ۱

 هناس گرم " اودا یخ یک شیپ ی اد کک

 ۳ e E ost بنت ۷

ay ir.۱ ےک و 2 هر ور  



۴ 

ITیکے لا وس اے لولاو پی  
 کیو سراب ںی ے بد ت باج فاش زا تا یا اے ل نشا

 نا۔ںیہ ںیم اےک مے سس ها ےن نام لنک یم ےسر ام سما

 تان اتم انس تال اک تاز یک انا سلام کن لک ک
 فیل ود سراسر ابرار اک تاتو تال كالا ومو اراک ا ےس

 وبس لاو ززاڈ تو کد کس( ورد ا کد سک کت انصر تالاب

 ۱ .٠ ےیل ام تفرع عی تم

 تر زم روس قاین هل بشار ںیم یکن ۱
 روش یش لک ٰیلعٌسا نا اوہلعتل نهشرمالا لزختب نهلتم ضرالا
 سم ناروا شک اپ نبات < املع یت لک طاحا دق ثنا ناو
 اک ترو مت f لا نیلا که ےس ی ورس کی را مان ای ون ١

 عن وتفسود یا یر اب تال رب ء الا ار اب لر ارل جر وم رام |

 تير یار یک
 ٹا تییحا ایفحم اذنکت یگ ںی مرکل فا فرم کا ارے ئ رک

 رر ا ےس عن ےس ےہ ایش رش 27 ےہ

۱ 94 ۱ 
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  ۱شالد نت قاعامو ںیمتابادر نیس( با کلو رمو اسو

  1ده فرم ٢ے نا ےس ںوفرعیلر یش کن د دبی ۳
 لود امت نیا اکی اما کے اج ا ا ےس ہا اف ملے رام ۱

E ۔نولٹیرمھد لحفب امعلکسی ال ۔ ےل-- 

 ال بما اہ نم یہ نذمکال ںیم یم ںی ف۲ ں وک سا

 از لت تحارو ترزغ رک تک ل اون یک ے یی پر ۔ے اھ ڑکے رک

 ایسا : پااب اوج ۷گ اون نیک ہو دی ٹل ےک سا نیر ں ےس اب

 نم هک دی کا رب تواس ےل اش ناش ٹر ۱
 طب ی تو جن یے ۲

 ٰ جانا اص ترا ات طب ده

 ترافیک ار کریک اوج تالاب امر تار کروا تک اھ ر اط

 هیون رضوی نت نیل
 ےک ناب لو تمبر ا گشاد

 ورد درنو نی روا یارک ا لب با نہ اچ تم و اض و تای ور اعم 2

 نا اب نا ناک رش سرو ار او دارت ےک د رکو ی ےہ ےب

 زا اصود اروا رم مر اکتافص

 تم bt قرارگاه تا ۱

 ۱ ی



۱ ۳۳ 

 بسر نکا کت افعی
 ADA ۳ و تیر یزعلصر کلام تر آی ۱ ۱

 نارا اوج ال اه سا لہ تاب بے قم تت یا ۱

 ال مد یی ددا ابی سوکت انس نم

 سرو سا هوش 8 ےن نل | دمے لڑرزڑرو و 5

 ۔ ےس نو یک وید نس سام مو دال اکے اھ یھ ی ۱ ایک ادب نیک ۱

| 
 اپ دی ف ہک یخ هیون تاکسی یر اس
 تارے روکے سلوک دوا ناب بسر شیک ۔ کیلا سیل رشلاو

 ۔ باطن شرف یا اخل اک ش ایسی ۔ ےہ نہار ایا تابلو لاک ا.
 اصر ارد لاک ا٢ ےن ازمغ اکو مر هوب یہی لاکر مان باز نم
 هک یا نل اس. سم یے ل اکا وات سر ضم ےل ےکر و بانو نرم اور

 ار 7 رم عر راک اخ برتر اهدا رم دوو رم کرد اھ ںی کس

 ۷ك "جا رووا روا زعم کت اناگد تا رار الا امر یب سی ۱

 هک ضد شر ی رس ۱
 ۱ E : ےہ رب تب رب 2

 نفی رکے س اےس حر شور رفتم تہہ لاش کا الاب
۳44 



o 

 ١ ۱ لرم 2 شپ ھل ےک ما |لا بزن ضح

 لب ےک نذر ھو بت اب تر ام رم سیہ امی 3

 تب ریل تشعر کادر تنا ١ ی تن نت وذ تان یکے ڑی

 7 شی یکم یش بارها ایڈ و ل IDS اے

 ۱ فا اد | ضیلرو ںیم بر هدز تشہر پلعلا تیروار ےک نرخ

 قسم ترمب کد یش یی ایک با۔ تک 1

 ا ںوتروض ونرو ہک اک کا سرم تندر روا وف ا یر ترام

 نه یر مهد کد ام واےس ام اظ ارم ںیم ۲

 بن مسا دوا 13 راک وی بیتی اک مار مش

 ۱ ار رشت وا یکی بفرد لاک کس اید اتد تپ

 11 ا لابد را وک دریز ابو يا تا شم ۱

 رسما دریا کل کد اب روا ھم نادر هل ناس ےس ںی

 اب شاتروا اما ایک ود اهر گم ےہ فام یڑومتزس ۱

 رگ سپس. هان رفت ام ام لام اس لو اھت قا ۰

 ران کا ی ے1 سس دو دم در الت

 ا ہی تیتر چ کیہ
 دی 2 +0 ê نا دا یا و



۵ 

 مبارات ڈو 7 لر دود ہش ےس و و 7 وب لود ان ۱

 . یاران ڈی غ نیند ژان یم کرام یو وا ٢ں

 لاتا اعا ازت لار پي ےہ نکی ۱

 داهالتاد اربقناژاههضو سماد يا اي یش اداس

 اہلطاعو قزل او هان مریلا اه ڈا لیللاو اهللجا ذ اراهنلا

 ۱ ۱ ۱ - اهاوف و اهروچن اهرهلأخ اهاوس امو سفلو

 یش نت ات موز دارا 22 يادا ا

 اب کاشی اور روو یخ انار نا 14 ایا ںی تاتار وک

 کی یھی نرده برش ام لود ار درک یو

 و زذا قاخامو جتا اراھتلاو نی اذ | لیلئاو حد انا الا

 لینے نا ینالإ ۱

 ےس قیا ےس لو لا کانی اکادمی منت نی ۱

 ام سنا بیوی کرکٹ ام یک فیڈ اف آ٠
 تام کے ےیل ےس تری ا لے لک ویرات ا یخ

 ۔ ری ےک انس الف تراش سر او تابش اب ارو اس هنر

 سار ےس ی ماکت آب یکے سد انکت امت فلم

 ۱ تالف ےک جا و بدن ۱ ار اا تشاو
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 ۲ تی تو ا شاو ا: اش سخن ۔ ےس اہ

 تو رات یر مک یدک ا کک

 ناب ۲ تاب ینا نعمت فی تاب یکے ےراظ ۳

 دا رقع ےک سا ےب قع ینا تر نا
 د يب ور ارش ور یو ےہ یب

 اظ قا اکر نی رک لر اٹ مر کی رط یا ۱

 لر شورت نبات نم تر ان کما

 او بکا: اف کل اشا کت بش نیا کری
 ۱ تر نال ما با تار هد ںیم بد ارور

 تا نفت 2 یا سور ایضای

 7 ۰ ۔ضرزیآن اغایک نم مس 727ر 22+7
 تن اذا نیتسید یا اینک ۰ 1

 دری یس سس رک ءاقشروا عفو مطب یش وهذ

 NT زکات بنت
 ما ناف سب دی ۱ نیش ا ناله تام ۰

 دم الل دیدی زا یش دشن معبر مهیا سا ٠

 اک ںیہ تپ



۱ 2 

 راوی کف کن غم رد کت اققاد نت موم.
 و ماف ےل نرمی اد هی اند رکا چپ بکرا انک اکمل انا
 دیر تو اڑنے ان راد يک باز اهییعا نا

 ای وو هر تاکہ اب وان الخ انک ہم +
 ےس زا اے رر سفال در اب پرو یکم لف ۳
 وز عمار تم
 ترا اي يا انقبامهل دبی نان ہراف نیمو
 مر وا اھ: نئ دارا نپل سلا هرات هک ام

 ۳ ا: ٹوک ها 02 لا باش با

 4 اھ شرو راپ ا وار اتم سرت او سیب +

 لار 0 الدروس ےس تپ

 را انا نا كي دار افر او ارش ررطف روا« اوا لگا ست انا

 روکش ت ااو مات ںی تات و م 1 ان نیر می بها رر

 ےس یھ اکا کرہ اظ کل ںی یوم ا نع ہت لحن امد لی

 2 فریم ںی ٹر مذ نارق ں اش یک کن یکے مسا ےب
 تیر کما اترا شدت راروان یک رام ٹل سا ۰
 اغاز رگ نرو تری شی تردد اش ی ا

Aa.۱ ۱  



 ۱ ور نی

 سک ر 0 زاد سیو ۱

 i و شو سس شا نے ۳ ۱

 / ا ۱ 2 تہ ناکہ رم ا تعاون ی تک

 ٤£ هیر ریسک یب بوی یے تم ۱

 ۱ ےک ق کت تان

 تو ی ںی کیک ها ۱

 . د بشار ےہ یگ ناش تو کل 7

 قدر دق تاو ترقه جدا لاقف بن ذااذآ دیعلا تا ۱

 و تلبع تناو لجو نع لال رتی ىلع تبتکت ناو تکتناو ۲

 ای لاتا ذو هيلع كیقاغا تاب تدنتجاد ٹدرنا ناو تپسک تئآ ج

 "ها لوقی ؛تلف نام تیدتعا اند اطخ ان او تملظانآ برم 7

 1 ٠ ؛كنرقغا اناف بشكر 6 تیطق و كيلعتردت انا لجوزع 1

 اتنا تست انس ا لاقف ىح لمعافاف ۳ٌ

 بله و انا ان ناو جو نع هما لقب تعط ناو یلص ۲

 تا هل الزق ۰ لع تنم تن یتعا تنا برای لات ااو



|۹ 

 ) ١ج ا کا چرامر اهتبسکی ناو اھت رہ تناو ۱

 اپ ساک ن بج درک ہی پلطم ملفا

 علا سارک ری وا ا اک تو ڈا اکے ین

 بس کرکے رز لر بسه بجا ارل ا رک

 د یں وو 13 سایپا ۳۹ مع شتر اےداراےسر ےہ ر1 ۱

 هتد سارک ایکن ےک با اک انت سر 2 2

 شو و ۳ جوار کری پس روا لم واب 7 روا تر كس

 اتا یب شد شب ںی ات ٹا یر دف بس مگا ےک 1

 mm م لاک تاسيس یا

 و خیس ترو کت عامل پ با A لر

 من رگ جک کم ۷ اچ ہرنب لوک تردا

 ےس تط یکے ان عرب ااھک ان اھکےٹ ین ست دیتی
 اکی ایر یر ینگ رک الا کری رکے ندا

 یا دد ر بحت الغر ےک مما یب ےک رنو داما یی ایک يہ

 ےب 21 ایڈ نام ا لاد ریل پام ےک سرت ےس تط

: 

 بفرد ےارپ ےس مدابآ ےس رنج لت یکے ہا بات نہ م اکی ۱

 “ےس یا



.۵ 

Eتر رگ ارد ین ربا ناجا وز ی اکب سل وک  

 رار یس نج 7 رله سر کہ کس وفا بت ۱

 نبی یا کا ہد یی ےب تعافاد تب اخیر اےس مک ت و توت ایک

 نیک ۔ںیہ شارپ سوشا تو ےک ۱

 کیم 1 مس یس تفرش سر شر ای تر ان گور بسه

 ۱ ےہ حج یے و

 ۱ اد بالا ی دت اتکامو اذهل اتادش ىذا هلن داف ۱

 اتمتدكوانب دتها ام دا دلژلو ابار ۳ هللا

 E ۔نیبل اعلا بر هلل دمحم ا نإاث وعو رخ او انيل لو ۱



 توا ا اک وا می نسیم
 ٤ شالو ششم سمت وا
 تا ےک یو رم اھم و سیتی ۱ ۱
 0 و دیار اود النا وال ع لا |
 5 ہو و مرور ردیف ناتو سادو وا | ا

 یاد بالاي کتاب تا ردا لا ٠ دس

 نا نام 27
 رانا

 دلو لات تاسلا





 سل لن تشریف زر ۱ ۱

 سم سا

 یو رم تاک ا وا لایا میک

 وتو بجز ۱

rسو ےن لوک  

 ےل تام یمن لاک ۱

 _ سنا وسر ردا اولا سیف اکرم
 ۳٣ِ لیفت مح ن است دار

 7 ار و لف

 تمام بل درب و

 ب۵ | لا تلسی

 ا



 _ بال بہتا

 ۱ دد دتا فر حالا لار نیملعلا يرو لمحا

 اکی شرت تي یه مرپلاو
 ناروا هاشم لول مانکن
 E ام لر تیز ی
 ۾ نری ی یکسر ررر کک ئ ارد

E DILL 
 یی کر کر ہے س کل فن ای ات اذا )ترافیک چرخ ال
 جلف لای اتش یے ادن رک
 CAC Ca مرگ
 اےس یہا رواں ےک قاد ےس لیاری یدو ک نات الخ ےک
 او ٹوک یک

 برا کو تما ہا کت یس سیما تن سس ما آو
 رو کالا سر

 مزاد ےس ا اسیا وج یورو
 ےب

 ےل

 و انلاین چرا تام یھ



 فال هيه مليا

 ۔ ںیہ ےل پک تستر

 فیت دا ترا < ۱
 ہلاو مار کر وان ریل کلر ںی تل یکم
 وک سا نید یے ام ا کس ار الدا کت ووا بک
 دیک هیلاری
 IITA ۱۳و !نم عيار

 ب لی یف لفی ببحاسلیگرلا اس تورم.
 تب کسی نا لا لیزر« ۹۳.7

 رہی لوک پکے شرک وا نر سو
 ڈار فدک ذی ما تام
 رر4 تار کفر لک لوں عت کام
 ےس نبز ودر تلکس بالمال
 نفی سیر ملی ایک لا وا ان ايم ورا سک
 ۶ اگے ھر ماکت لان رکی ےک ای اکن از يا

 2 لا کھ انک سار کر قا ےس نیم تے یک رش
 اےس رکوال اتو کد تای لر کا
 باز رو لانه ساب یک سای
 ار ےک مه تر وزن

 هاا



 ٰ زا 7 ۳ ۱ 4 ۱ ۱ ۱ ۱ تم س 5

 ایک واال صنف یا سد نے راس اپ شا ایمر

 دسر نازساےسبحاص یش ید اب ےک تا سی

 نا میر ماس ایا تاریک ۰
 نال و شرکا ھم ازبار ار ایز ضب ۱
 ۱ دوقلو

 ہی یلدا لہو کت لاس ر لت ۱
 7 اص سے داری ا کت دما بر ناسا اس و

 هاد هلال | نقل نا ند لیہ سرد ها ابو فک سزلا نم ۱

 لیس كر اف ایان نانو برد ضو ضعبب نم نوور 7

 ب زر ےس ییا فا ںیم تحت ےک ان اتح نف فلاح كو

 ۱ اک کی وصول ےس قر ن واوا سوشا"

 ایل لاو واور کاب و 7 1 کل لیلا

 ای تامل را
igا “رفا نابرگکسراککا ی  

 ایا سس اراز لغاز ددوگوم سس ن ادا
 تی او ہے و فدا پت وے

 لاو نت اتا اے یب لسان شی تارا

 رز بر تاک ری
 اکا ا ےس ۱ سا ۱



 لوطا ۳ ۱ ابا ۱

 ما کین با سفر

 لورو از ہد اش نه رب کر اللتر کب ال اإ

 اک
 سا ےک لہ کوہ تبا کوے اوا

 جرم نابز علت ی ترم راک لوز کک
 ژل زر اید کبکل پر
 ا اورا 1 ۷ وچی وایت یار ات انڈا کا ما
 و ۲ لوز ےک سوت کدے لور ےک اوات طا کک

 ۳ روس وے وت با
 ریز ملل ماسک رک خا اکر کب ب

 تر يرضت ورم جک وإ بصاص شما ۔ے وا اکے لاج

 ۔- نارزرروط صا لو کارتان پنل تی
 ہلا یر تشک لس تاب لس
 عمان لر انکار و گرا

 1۱ ےس نار
 صرع مس ای الس وک ااا

 ا ےس وم ا عو اہ شو تار وض تمل کوم ناسا ای سودا ٢
 6 وج ےس

 طب سکا اس مال ی ابل وزو ں ولوو ی
1 

- 

 ٣۳ ۱ھ ۱



 تک شازی هام

 00۶ کروا ابر مک
 تیتر راس رز رک کریک مل وم الم از رب از کیلو

 ۱ 2 راس بحاص 27 اں با
 یا E و اےک سس جہ یک انے ےس مو
 رو شا 0

 : لو وکار تانک
 ۱ ` نۇر ای( اتا الا اردا ےک نا ریا ئایا

 باوا ری و یک ر ت اروا کا کل ۱
 تک کی اوج رک اج سیا وت کا 5

 ا نر لگو
 IS اکی ایک ییا ی ا ۲

 دیش نم ی ی لو
 ورک جم او او سر ال لے وص
 ۶ ۲ o ہے ر1 سو ياد رو کے اردا

 تہی لء یال وی 2شب



 پا ا طازلا ۱ 5 . باس ۱

 نر نر 7
 بار هدر وا ۔ ےس ید ترور ل لن لے نال ایما تورا 21

 ۳ 7 و ےن کوہ المال دیلعوزز یلص هزر وس وف 2

 ات فوم اب چو | ۶نجانمنجایورلان) سو ا
 ایک قادر یر چرس یز نیک ار نل ان سال یب یف بنر
 ( ا رد اطلب د: دودا بے ن | اجالالم حمد کفر نه
 ۱ ارا ےک (ےئاد ےنال یوم اتر شی | لاال ی الو جزا مسا

 نیت مد اخ کی لاتو py ملا نه جغ ةماعلا .
 e ېز مرا سد کک و۷ ویل ن نیعم تسو سز فخ

 ۔ے و
 و تلونبم ۲یف هيل نب نم تو درانی موکت نا جے

 ین بس رياست ۱ تار ےل! ارج نمریزجیه

 تفت تیپ |. تیم ول بحاص کمد
 سرباز مانع لپ یا قول گا اذ هللا تر نمک نطقت
 ےس ترب ید ردا ۔ ےس یت یوو وص ےس فيم | نمل | عل |قلعت
 ترک 2 کر منی وج ګلو یل لر نفع یم اب

 یکم رجب یب رشتے باب ےک | تلقنادانیلع تز تلای یہا
 نان ےک ترص تاب روا قره قاب میرا ال مچ نہ نان
 9م تامزفر رےہ وصف نرو الا نکال كراو دوتا

 ۸۵ا۸ه



 وال م برشا

 2 لا ضیا باا .EL توا

 ٰ e و

 تری وتو (بعاسازم
 یت ے رس 2 و شورو ۱

 ریست دو اٹ زوال ا ۱

 لو ور ےس یاد تو ےنال ای اع U رتی ۱

 اب و و رج ۶ ۲
 الاوےنزلزع اھ ا ٹو کر ویلای ترجمه یجب

 : ےک لیتو زی ضیا هجا یر اه
 سس لاو ا ۱

 رم 7 و 2 7۳9 و رم ۔

 نا یر سب حار ساير ینا اغوا ۰

 ںی بری دیم زت و وم اقا ایک ۱

 ان هک بس او کر و ا سا انایرک ےس نام شاد
 ایل لرے اج پلس گانا تول اب خاصے این و ۰

 تم تا كارل س سال با ڈے ۱
 هی اکو اروم کک روما واو داترف اکثر کے ا اسراراپ

 سه هل 4 “بی OBIE وج + 5



 یک آدم لاک حل ایہ
 ښو ار ےہ نل السد ےس اس لوب ےک ےن ساروا ےب ود

 ۱ ۲ ۱ هه ەز اول باکو زن

 2م ای الزام لرزرہںوصلير 5
 تب ملا سی لو و اتم انا یو ا |ہدازع

 ضر ۳4 سا اوسم غررابی رر خر ےرد ور ن دا کل ور مال

 خو هرکی زکات اسم نوکن اب ےک ل وہی وال
 ات کک اشن صدا روی اتکا
 "+۰ امر کے سوم لوگو روس

 یو تبسایکےس رم یت یر ںی او"
 تاک ابطل یم ور ا۔ ےہ ےس نور رز ب کمتر بس
 یک ادو درا انو راق تلف روا آوا
 نان دیش اصرار زاد اسب لگ راہی
 کا س رام کب ایک رد باخ اکی نر روا دیو سل
 ۳مدرسه سو
 اش اس حسب اوج ابی وکو سک تاں ا ےس اردد
 ٩ بسر رب تیم

 ۵ تون صالع لو لی بویر | ل وعم امیری
 ۱ یورو

 ` ھا



 وا رے ا مہت
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 نیکي سا لک قا اس ۱

 ی 73 وکو تاک هک کد 5
 ۱ اس نکلا NE ہر اتا 4 ۱

 ۱ رسا او کس تیم بت اص نب تو یر روا 5

 ۱ نو دفکر نا ییا باجی ےس ےک ووش بر ا ۲

 ۱ 2< زر زلف شریک ما ۱
hlle3  

 کو ہا یکی
 IIL ےل ےل ےک تا لوا ےک ناب و ور ارے لرو ۱

 دا نیک و ما اکو وي
 ورتا روان روا ےس وا ی تہ ںی ل .

 ۲ اں و / اکا ےن سیر زلمی ہرے تیک

 ماب ۲ نعت لالا ملا لا نه نم ۔ ےس یل اول ےس
 ۱ تی رکا دت یکی بهش توان و 0 ۱

 ور اپ مر کیے اون ساری
 ی لا ٩ نے اھم اپ تا ست ا

 راس ا رول



aبارانا إس  

 بم ینا ایا نری کا ےس یری رووا طس اک
 زی کالایی گام | نیب خیل ایل الب شان ۹

 کی اوٹ او اردا نابع ت انت | د تتلو عادتا ۷,
 لری ووجب اےک ہد نے زار بس | ةي الارم[ والا بابا ت دنا
 رونما ماپ کرب یار لرب اھ اد | نین الاد
 تیر تط ناو (بح ام اےک ر دم مسو هيلع دز [یفص

 ۲کر اچ تیلو ار ھم گام اک نفاد ءارس یل إ اه ید دوش

 ابتلا ابو ن ناوم کت یو | یب تامر یاخوا عوتساہج

 : : ےن کرا ارور قس اھت اس ےک ت راک اک لعاب واہ

 ننه فلک یش ید یر رپ | ےک تنع ا ون ال« ناک نا
 ےگ ںی رام ند گیک ا تونه اکنمدنَمَر لو

 هر سم ہو مارو وا. اد تیتاریلار
 لی اف شا یم ےک تایر | اپ بات بکا زوخلا لات
 رک ب ےک کو عاص کرک ند کوما لاک نہ تاون نمنیرشسلاو
 جیک اک ہیک ےن لات رکے |. سیل نجات شنا
 ما ضد ایان بہا اجر لی ت اد امن ےھت تاد

 ہم نی اکو نہین ہو ےہ | د تفصیلات سالا نال
 تا کارد[. سل! ندد رھ لسم کاب كاد

 اا وین زاورداکأ ۷ں روِإ ےب ےس ۱ ےس یه اهتیتایدار

 ھ۹



 اسا اک م
 لک توی مے توبن ایک اجاب الل صا کل ورود ایک
 زر ایا و ایدی کک ےن اع اب پیالے تبع

 یت ات ر و و ا و ا

 ےس ید کر ات یکایک ساید یک س ںیم والو یب
 ما ايوا واک ڈالا ہلعد یو ساپ یکے سٹ نار ورد تپه بان دو تقت)4
 نار اتا یاد لر تل نرو الغ ےک ںی
 کر لو اترا کت نارنیکيبي ميس
 روا عا نا ناک سکوت رو اروم
 فانی کی ایس ےس اد لوھدز اورایک ایڈ لا

 یک با ا رکا ےک تیز گرگ تحزم واو ترآ کل يا ےک تب

 گچ ا نعناع او ريز لاو کد اچ یاس
 را ناک ایڈوکت ےن رله ریس

 چپ لولو ےک ناک سلاد کرا دق ت وتو نوک و اح.
 یاد لطفی یر.

 ےل تان اک الم اک ےک ترا پر ییا
 م ا ےک رک راج رہ ےن یخ رسا کے شان ی
 یانگ الواوا ذم ںی حال اہ[ یر سرے
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 سن ۵ اا
 فسا ےس یر رن ندا وال نا رک الا زز مے
 بچه ترب ی توکل اپ او سل زا تشک 14
 ۱ (مچه|ودا نم جرج ملک نوا و

 مظلو f اتنا دام کل ءامعو کب ح اص یا ۲
 كد | نإ 022 شم رو صت کل ےل بوک ٹا اسا

 ۔ ليش وهو عسل یک د گلت دز ناک نسل یرکل

 روان تور هر ورد حر ںی

 علا رعایا لو یارک و رنک دایک لا
 ات انا ےس ےہ ولا ید کل یاب تسوید سرا

 تا نک اکے ٹن کا رب نیلظلا کو گن وج نکال من
 ۔ںژھترکراککااک ۔ ند ںی هل تباب

 را 1/0 سایر کے اد ای لو اک رک قریش ہا ہار وا

 اک و وزن اروم لاا ا ےس سز ےک ےک
 سو و ول لا رر اکا اوب اا

E ۱ا ا اینو ا  

 ےس و ا تاوان لو اف روات نرخ لوقع از رکے ات میرا

 تو 14 رر ہرا فاسو راک ا

 یا ار ان رکی اک
 سی دم لنک یتا
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 ميان ےک سیمھ نر تی لو نور
 هوم عطا و سے 2 ھوا“ ےس نوا اربن جو ےھت

 راز اتا ہوے یں نس رر ار کا ارواب ےر یم تداولا رت

 : حا دو کان بب حت سین مالا وم کرک لارا هود اوت 9

 یت سس 2س ہ6 ان(

 rd وک کس اکا
 ' کاج ا و باتوا ےک او بح اما یو

 جر مک ی ل جشن بحاص مروی ا اکیا بیس

 ارگ سر تو مال سا یا رت اترا زاص اتے رسا هک

 راگ دا مم تابعا رد کا تر تر نر ےک 21

 ۔ ںی ےک ےہ دو مل تے ڪپ

 ۱ خرم کر 27 220

 ےس رک حر اےس وت سلام ار ےس سنی رر و

 E کت وکری ا اں ےس
 رو ص ٹوک وا ماس سم ےل روک وے ےچ سر مع ۱
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 نم رم موی نایب را ےس میم ےس ار مرے رک ھا FS . ۶ 7 ےک سم :
 ے 7 ٠ 7 ۱ ۱ 2 اک

 فوم ی تلے حت تا ایک اہ ےس تے یا و
 ےہ ہت سس ہی ]مختل کت و ۵1:900 رت 7 ۱

 س شک اد تر ےک ےک کو نوح ےن ی یک 900 رک رک 0 70
 یگ ار ایج لو چر



 با اتطال1 مع یل بات

 بک
 ےل ایا 0-0

 ؛ ماد وو مخدر اینو ولا ااو ںی 'نازع کر کسر ار

 مقا اول رخ ليوان سار كابا

 ریس 91 اح لب اپ هر صید سنا

 فسا لاک نر لس درد )ہلا ال م زرد می 4

 نسل 1 تر

 سوار 7ترا
 لپ ٹانک کا ےنرکف ار رس 1
 ۱ 0-792 اب صد مافی

 رر ار اٹایوااکن ا دایر غا ارے یم ےس ںی اں واود

 تول یوم تلخ اکیلا لا نماد درقالد را تک
017 

 زبوں لاو ترک کس ناچار ایک پاور
 راش پات کس ودا لب تسر ل کے یف لسا ۳9 رج

 مقر رک اول والس ورک شا
 نیو رای توش زور یا اوال اہداف شی سما ھر
 ۔ےس یت وب لب تقی لاو

 سوز یت تہ ا ا او نکس 4
 پک رم

 ھ۳



 يالاش اه مل بارش

 . تری واتر گیس پا ای اک نک

 ایش ڈک کرم RS تی
 - روا ےک سوپ تول بو

 ا ۳ کرے وردوا لپ زانو لا ال ۱

 0337 ا ییا ںیم ال سا ہور اون رر ےک رس مس نا ۱

 ڈی 2 او ها رک حا ر ےک لو

 A 1 رد

 ٤ تا اٹاپ لایا ےس ای )ر227 92 ها یادش لات

 هک رنو

 | ضیا ضیا فو ازم :

 توده ار ناسا بیم
 ںیم پول جا کی ےس بیا تک ی سود ميس

 ےک و و کورس روتر 18 نر لپ ا

 900 7-0 ونک لا ور سروس اتم ۱

 رکی و ےک سا ناصری تقوا ۳

 تاب اد توپ 5 لا در تبار سا ہو کرج ۱

 رہ ایک ماما از ما و ےہ یو انک یک قالب حاصازموو
 ۱ پاور 2 فا ی اا رس ۱



 بار تطافا -. 5 ا

 نالا ےک نون اوما کل ولاد سالا ییا یو یک ول
 بسا اکل وہم اک شا ۳ نسب 1
 یروشاتوم ی ارقا سومی ای رب که تار روزای

 سير قدس ا ای باک 7 ارب وہ ۱ ۱ یوم
 ڈرو ےن سارا اھ ڈا بے e رر

 ہے زر وص اک اس نم یت ل وتو نر
 یکسال بانج روح

Lebelاس اک ا کک ٹپ | مدح ا سیا  
 هاو( فا ۱ ٌتالقأزج ۱
 ا ما رپ 8 یی کلک

 ن+ةنااش لومو اترا ےل پجتارغ ارب است لاک اک

 . قید مرومگردا دان |له)

 بر یی لس
 هب اند ایر ر رکی د سافت تب یىںلا )نه برج هلل نر ۱

 ۔ےس ید[ تاسبب - رجلذل لیلا

 رگ شیر رفاه
 تیک رسا بوت | السالم یول ٣٢ ند شین
 ار رس رک رو 27 قاض نع

 الور واوک نو ن اےک اه کجا
 ھ۵



 3 سا ف 2 . .. بارش

 eT از ت7 اک کت نم ار لی ڈالس
 7207 7 وو ناف e ثكلد)تیقلا )دا
 | وا( یس ۲ ىيى م ەن مجمیب
 1 بک آنرا | تا سو

 اکسل. اح! لٹ حد ناف ع
 : 1 ا باور ار انس ۲ هڈل !یلبقآم دن ابهر

 ۰ بت کیس لس ۱ ٠ ۱ بذات نمچ یتجدنم 5

 ےک س ا &

SEتوجہ  

 بت ی Cig رو ےل سات اس نیا ۱

 7 د تام اضح کر ام

PPS ۱و ا  
 ات ست ت کک ےک ۳

 راس 7 5
 ERE ا ,Cé اس کر ۱ رعد

 سنا تیری نایاب
 ٠ 7 انا 2 اد تك ات انک میک ۱

 تی یم دا مکس 2 ایا اک اسوا دی ت شا
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 رافطاا .٠ ك اپ

 لیلا نح ق متون هرکس اے او ےک ارم
 ی اب لاب ےس اچ یت گودر وا ایت ی ات ےس ناھیزل داکاروا
 تر تاک یک ول لس ماسال ید رنا کک ساک

 1 ےس ا ت تاک واین کس اتا ترص ند
 رز ےک انمول ساوا ادا كالا ارامش ا ال ےک

 ہد تارا ی گن اتم ےس تو کک
 نی سیو علف شناس راز سد
 اخیرا ورکه بم تروص نون اوج تاپ

 5ر نیک رخام کلر ل ۳ اک یاز ےک نور سد ۱

 یار عب ےک اد کس ییا ترد وجے دوم مان کا یورک

LEELA 
 رنگ لادن اعر سک رک کل تم
 ورش کردار رکو ور لقد وی ویدا شل وو یاب
 را کادو یکی ولر نود سلا راوک
 روس سود کر اروااگے سر نیس ور سایت

 سود رو کی ےس ار کپل تل وا کیا ۱
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 2 اے جاوروا مردار اکو ۱
 ری دس
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 قس طا مليش
 سل نوت کاتت ایک تہ در کور غ

 شی اسم وکر س ب رر وترد واس تر لگ
Getoرثالای  

 دگر ربا کالو ك اک ا کک لاد پآ
 تمام نیل دا ےک اسا توی ( لوک هب است

 لک بہ ہرواوک مار نا a ا ےک اج رک ر

 E IS تونی 11 ترا
 1 یر کا نا ابا مس i] رسم میڈ اک آم

 5 r رک وک داد ایا پاور ےن

 اي ور ابی یوکے تنو عارف اک یس
 رنو ےگ ر کد تواس ای رس

 ٰ تر
 نت 3 تک ےب دری 2
 شازاسر- ناز وا رک وا نر جا

 اترا ولا ولاا رس یوا و رکے ئادخ
 ۱ لنت ناخن بوک لب و مس ی ےب ۱

 زا کس یخ اع 2 کلر ر اتارا اش اردا ول س ايس ۱

 كابا اتایروا می ری نوے اد تاک پالا لا اوہ

 رکا ۳ و 0 کی اے قا ھے زنا اس ٹن ام
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 م میش بار شال ۳
| 

 7 ۱ و وہ ںی

 روا ےک 270727 اکو لئے یی یکن ترم ییا لام یورک ۰

 ہن دروم مال ضیا وا یک اول ا
E ۱090 7  

 مے لازم کر ھ یز اس ایک
 ا کہ کرم اکی دو وابا ل سی یوو د ابا ۱
 ۳ رم کر کام
 نياز کیک

 طابتساو سان بلوت عاج هللا لور تنس ہلاک
 دروس نفت وم وس ورکک

 سا ین تری سم نادر 72
 ےن پا

 رکا بے و و رک
 ترس نفس مپ ساز | جز ایج ن لاس هم هان ےک تو ۱

 رے لیفت »کن
a LLL 

 سالار
 7 e ےک 0 یہ ۳ْ

 اٹ ښا ی
 . اعلا لر ب تات مک واد

 ھ۹



Eیاسر  

EOE 11 ۱ادا اک ا 27  
 واتس و هد نا کیش زور یہ ئاسےکر ۱

 روادا ادنزا فرض مچ میل دق ںی ےس ہرا اونها 4 ۱

 5 ۔ےا ور ا DIA یا فن ںی ےن روی ولت ۱

 de اوران یو ا تاييد
 ات ےک ابداع انس اکت ور گن وڈ روان یونس یا لن

 و رنز یف ارگ : فو هر شو تیا ثا ۱

 1 و روا تر تاپ ےک بر 7 ۱

 ۰ اوت

 گل ور یوگا ںی
 : ےن ہو رو اوم وان کش پآ رپ ۱



 بالن ۱ ۵ گم

 72 یا نا ےک کای و مر نت ۱
 ات ھو ٹا ے زا ےس دارو لئ

 اختر سا جدا اد هی مشت منا ڈا ۱

 تایید. یمااریظا دو حتا
 ا ےن راپ 7 کر زلف ای ے رکے یر تی دم

 کیا 7 لک ای را رک مجرب یی دیلع حربت نل

 ۱ - واں یاد شر کر او . شیوا 5 1

 نا ارے سیو عطا ران روک روا ر

 £ تس تخ سرا ںی
 7 عناروا۔ 9آ سا یھب ےس لور ترض

 ۱ اد کی یار اوره سا

 کر سوم ردصیفاب ایک نت سک ر کاپ نار

 امت صیفاک ا لیکن اون یم اندو شرکا خا یا ک
 "ہ9۶ 7۷ب ےک س لوم مالا اد نت ی نا 1

 روا ۔ اگے رر کن بخطخاک ا شرو(تلزمم || تریخ ندد متن من
 - پي یسک کف  يرفلآ ی نیش کد ًایتول

 2 1 نت لبه ایک تیوص ید اے ترلوو سنس را ۱
 سر ۳

 اب 227 سا لاک داتا لات ےہ
۵۳۷ 



 بالاتر . ںی )لپ

 هو لی مکن اون مکیرای لا ادوتف .
 وانا لب یہ یے کن ی کفن اوت روا
 ےک حر نصر ےناوکل ڈرو ۔ سیکس نوه
 درک ود نو لوکل پل ا چاہے کو اک نت
 ۱ بضن رواج بسانم بتا الا وی ن تام |بضح

 ایم ناار کان جب ےس ایک یھ کک نرم ميس خلا ۱
 . یشنمیکوناجلاب تفمبتیک نالا هناا یش یخ
 ... حلر منع با نوار هلل ان ینہ لورد کاب

 Eee ا
 نم ںی وم وادا کک شرعا م الاول وتس 7
 تلف مس اھت اپ ئے کے کر"

 آل ی تا اور ار و ا ایکل فست نا کی لاک
 ںوہ رکن شریک ا انکل نوت کنی اک لال
 گبول انوار از بدا | مد ادار د مدد لی قطتسالر
 راد رپ مگر پلاک گی. تلاوت
 فا گرانت هضم |. بیو نم نترک شف

 ریا یم ایا سکس تن وکی ورا ت١
 لات ین ہد فال اتر و اس سب

 "تن



Hé. Toeباطل  

 ۔ےراامٹا س اوکب ازم ےک ته وت اگے جاب
 . ور طاس تکلف ساند ای لوک وا

 روت گن اسامہ ےک در خم اکا ار نایک رای
 لامس ےک ارنزا ےک ایر خا یاس ون ات اروا اباق لوت
 از گات
 ` ابواب بتن مکتب نمکی

 لات. جلاب اولاده دنارکیلع
 1 باما ۳

 پتلا لے رتن | يزخر ۲۵ دام لل توا ق هل دو مشن ۱

 ا یخ اه دین نم لر ن | ماو اھ دم نام ات او ۱
 باب ابد ف ارم تودے ورک ان ول ےس سیب ےھت عاد

 اک شر زا ياري در
 ار ایل سر یم تاک یا کلا رک
 نم کین آبک ادب از چاہ لب زرعطقأت ةقراس)و قرا سلاد شوراپ

 تان علصار و ہلطںہ نم بات نمن بل ےک یکم ر یزع ہلا د هلا
 راشہا تل اس کز ےس يجر کوت دالان ) دلم بوت هللا

 رز يونلقاس شان گز
 تا کیک یک یو او وب تام رے لم و او لع الا ۱

 کال نيز رک
 ھ۳

 دیش

 رم
 سس
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 بول و ٰ ۳۸ "××. من ے

 لل 1 A o 73م ر ۷۳2
 وزرای لر لر کردم
 نابود کرک
 را ما کن ایک ا ایک اٹ سے
 مرا نا تر تر امار

 ۱ راز یا ۱ ۱
 م شیت ریل كم لا ارد ار کس

 دیس,

 ۹ "رز و
 e کاو او لماع ارل

 کفر ًومو ہہ !كثِا ۱

 ا ۲ ۱ ا ےہ ۱ ط× دق
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 : e ردو لسی اناج یاب 7 دید 1 ۱

 هجا بوتقا کاک الم باس یو ۲

 اا اکڑ د اوا ۲

 باز سبد هما بد امر کی ےک
 2 رزم وي اب رر نس مت درا

 نریم "رب بجا شم رج نا اس اص“ یا کس

 وزیر ولو ایگ اغ رر مشت نا تراک
 ےس سج من ابال بط ا وکی ا ےس ۱
 لر ےب اماں مال سار کیچ برشا ہار اوم کر 7# لب ۱

LOLرکے اے سرت  
 از اسو تما تابا الو ےک پٹ ر سج -
 ا وت مک لوکس کا یخ نو اک نوا دند لب نم

 ِ گاتا او ایک ا ٹباوج

 روا الا کد رکی ا شا د السال ا هللا نع نیدلا نا ۱
 روکش کدو اکو رب نان اد سالسالاریغ غیبی نم

 ۱ کات لوس ا ی ٠ تمل

 7 روپے ئی سر 21 ¥4 ےن اک ضوو ول ی

 ۱ دنا مشتری تکه گر ی
 س وو

 رکن ھو ےس +
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 ریذب ارس ۳ و او ٹا ا ترول اہ

 ےس تط لکه و ےس شرو ےب ضا با رک
 قتل اتر ی 7/3 بد ترا نم

 زر( 9 ڑی کلا بی یک وتو تی ےک
 نس وہ لا بجا اف دو نم شل یر

 2 دا اس بيت 1 27 ٰ

 تپ ہل والے دم
0 AWE 
 ميس هم کا ۱
 ےک سوک اہ با. اسد 4

 ہلا لا لو تا لہ ًامشوای ایر تا یو ولا تل 5

 ھے اک یل ایست راع بت پس ۱

 طب رسا نا یر یر یر ایم تو
 ما بالا سا | کلا خب 272 الا یم 21

 ۱ تن چ ا کت یی تر

 تما یر شتاب لو طکر ٹیکے این مو
ISAیهو رم ساک  

 4 رر ےس واک شپ اب نی ةلدسد هللا عاق با کر طو
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 اس ںیہ یا
 ام جم

 ۱ مکار ۔ایول راجح لصناک

 هفت رفت راز
 ۶ رکن 2 تک با 72 TA رکا ال اصولا پر ۱

 تے باو تو ےک ٹاس 3 رو ہدارزی سرود

 میکرو یب یک با [لور پا

 ل5ا بس اگست نلیکیزص | دھترایزب لخ3ا لات ےک نع
 رکن | لانا نیا كب اذ یخ هجا
 ایی يا دو لری یلسقوح ملات اتکا
 بانک اے ر لودر یب اډز دل سو دیء ژل !ییصرر

 او لود تمار کس کا ےۓ (گلا) بر لول تو ہللا بات

 رکا [ ام یا ور لب نم سیو هیلع هر سیر
 رور کرکے ترا . (یروب مر ولدا كنید

 نقل قاب ڈالا کے یم اطا
ALIANT SAI 

 مخ ڈیئطابلا ةقر الا نمو | ٢ نیز بنز ریتطابس ہں یر تدان

 ش نام لا تی |نا )من
 را توت تاک ۱ یرساپ حال اړ لذ خا یش دم ۱

 لاتا ےک اض تاد تای نص ےلرتالایقلا لتا ترس
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 باوا س د شش
 3 سیل تان تار تست ۱

 3 ۳ ا ۱ ۳

 ۱ ےک 7 ی ۱ 2

 چت ا لتزآنمن) عدم نإ لتر بو رس نا و بالی ال

 Fur ارم نزای غ a ۵ نا هل بج لال نت

 ۱ ر لنا جے صل هو رزرو بجاد | : یل اوضو جاو تجدیزل الف ۱

 مک دات ال رس : سنج ابها و فک زم

 ہت دکترا ×
 ۱ اج نم لںید تناتیەسب

 "وکر س ارے کن یورو ازبک اوہ لب تریخ میلی اھل نت

 تن زکر ,E ۲مو ارپ نازوا ا چلن لق اترا یل تینموب

 غادروا اڑان هوا کر یوسف 7
 >٠ دچا وردا جنود مر ہہو ا و یک
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 بازاس أس كی کیٹ

 تم لرد ےک س ا ےس ابرام ام ود داب ےس زانا یو ػث
 ل اا وے ےن چپ عا
 ناز ای ارد مبا قا ایل از رد ید اکا وپ
 ۱ ۱ ِِ ۳7 11 رز

 مظع) ةيرتعهلعجذ لتا
 و سنفحلیلع یا کتاب تا

 ور ةیات باک نج نمو
 ؟ذٰطو دن دا)ی لادن نطلب

 فان نو لب دا تی( ۱

 کرتآتبذ)اقیوقحالکنمدیلعنای+ ؛
 الوم تل ىنماك دا يعظ انب
 ڈان احل مالو کرج قریب
 ان نکو هنالك سو جوش سیحإ
 ا6ا تاکید اغلا لا تل

 ياري اوت
 ےب کو کو مو سپس
 ہیر رو آلت ور نوری

 روات امر یکم مارو ان کک نت دای انا
 ازم کد یر دیوی لقب رج
 ۲ شیلا رپ لو
 ںیہ ےس ی دابا ع یی ابتک د کارا
 ےس ار کسر دوو دا خا
 لاو هست عاج لن اسے ایر
 یو او یا یھت اب ےک ںیم نا

 لر اي ۲۱ نکل ےن يا داد ہل سد هر

 را زاب ےس تیا لوا ےل کور ابذ | روح نی اد چه
 ارخراراور ورد اےس درز کرو وناس تل WE غدا ښکل او ےب
7 ٦ 
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 ھ۱



 بلا ' ٰ - 8۳٣۱٣ ےہ ےک و
E "r 
a حس ری 

 ٦ ےحے تا ۱ قنات ةر الجد 7 ۱

 کتری لپ تسمه ۔
 و ا ا ےس نالا در نرخ ۰

0l و تار لاک م سا را امر 1 ۱ 

 ار گر ارش آف رپ وتو را

  0رس کش تاب ود یکن ےن لوول شر کے نی ود 7

  ۱را و بالاحروا ب ضن ٹن شی تنا نا ےل را
 پر کے اس ےک ناس سا یاس تاب آن اے ٠

  ۱اوور لار ارا اورا اک  DAILیل

  ۱سس نبوت لا
 نازک تل | جرمی ےہ

  ۹ماگ برشی د هيلع دل بنر دنا للاخ

 شو رر | اتعاب ضل عاد اف

 ۲ ۱ایم ریا ی

 ا اک وم ہوں لم ووو ا اکے اوز ملا و ۰-۰]

 رر کرایئ ا ا نل ےک ا | ےک ارزو ا سیب نسل اوا 7۲٢

 ا لوازم سو اار هر فضل ایک

 یی کیا ا اوات ی یو ےک



3 ۴7 
 نفر 7 تاب تر پو کیک ِ

 ءاسا تقو ت زاص یا ی هر اب دو

 ۱ یر یو یک سد

 هات ین رکے را و ٹردداحارو ےک اپ 3

 ا رض ےک راق لیٹی اروا 2 ےس درز

E E 2 2ےس وا میس  

 راس کبد
 یس لان کیل اےک ولا ےک سابق اما: ٹر عن
 ۱ ۱ او اشا ی وویچ سیل تو

 ت تلاع قسم بس لر یت لود ےس بجا

 مک ناس ےک یل او دو| تتلو تینا مد اتکا رز اس

 ٹلا لو, روا ناک نت السا لان سا ےن تا از مے لرل لت
 اورو تت ت وخ ےک ایا ےک تنا کور یم ار
 اسا برواروا ماما نکته ےس 4

E 1ےس انا ریش ازت رو ۳  
 ےس لاج 2 |ۓےرماع نار سل ےن سوء 7

 و بم ٹو ا اک لکه اپ ادا
 ھ۱
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 : لا ات نکل رو ۴ ام ےک کب اش اے از ںیم
 .ه لو 38 209

os >۱ ناس رکی راک اتوا  
 یوم ییزو اکی اڑا

 : ]۱ مت محض مت هللا قاب فیوض

 گرفتم تک ا , 5ع )تاضوم| ین هوب

 ۱ يا کیر[ اذن 0هی نم ینع ۲
 تام یکے ار 711007 كرم ےرجول نونآخالو دلا

 ٠ ےرو اں چ زف کرم ےزو مما ۱ کشی نم دیتی هلل إلف

 “+4 70 تلای افرا
 ےس نار یاس ےک 2 اک یک دعا اے یارک ےس ۱

 راج |یلع اد اف ضمن ود ۱

 ے ہت ّ ۲ ۱

 کر 22 | مس ےن : ١ و ٠
 اتوا ھ007 1

 2 تک -

e۱ ا تا وک رك 7 وم ور ہی ےس رو عم  
 یی رہ ری وت E قره ۱ / 3 ۱ ۰ 5 3 7 0 ۳ 7 ۱ ۳

 ی ۷ ۱ 1 ۰ ۰



 باز سي ام

 در تکی چت ر
 ̀ تباع کں زا ن )وذ ہ اد رر رو نیل کو م اط یداسهک
 تزل ع یارو | تروا یف املا تقاط اے رک ضا
 نوا وکی آيا تقوا متضاد انا

 نتقاط ترول تفسير لار ٠
 دربی الوم یش هل ناق که کروم طرف نور ات

 ۳ .٠ ربچظ ارزو كجم او نینیولا .

 زا لب وع یت ااو در تما ےس ناسا ات ۰
 داب ا شرک وک کرہ ود کما یا کد رک
 ۱ اب لی شتر نادر ہار رکی ک

 لر فزوا لگا و نشر کس سيد ییا ےن شا ر
 یوسو (قروشےوخلد اہے مار وا. امدامُئا ہور رود 2

 تک نادان کم السا ڈی ابو کت ہانی نل وک اے پرو
 ۲ ۱ رے هر سا ندا

  تزوزبلمزساےارر لار ی لس[ رول اف هیچ لای
 حا ساپ تدار ی آراب ريز

 تد امزمراےگ یا ےک لات کو لباس تموم
 تا ل ارت اوردو کت علل کی م اروا

 ھ۳
 گم سم لاو



 نو سو
 ررر کم تراش یاسر تار فا کت از مع

 ست هارو د ا کل ور
 داب لا کرا ام یب ںیم ےک اس

 ۱ 2 تال E CE 7< نیل ولو ا ضا
 ۰ ۰ لوریو لر تال اردا رای شع ا دک

 al راک ناتا شکن

 ODI 2 7 ۰ مس 9

 روک لیتی یار کوک یت او نو تاج
 مپ نشانی بر وامر ی لوو

 یل تہ بحاص یکم کلر یو ۱

 2 دلا ھم نیر سی وک لما ےن لارا
 قضا
 ارد تمام اےس رر

 : " ا رس سر ار



 دعا ا مشا
 ےس رولر بارت ا راک
 اوم ےک لوس لصفاک لا سی ہک کال
 براک ر رزم تادا واک تام اما ایکس کوک کرلو
 سرت یم السا تاسف ایا رر ےس رون ےک نر
 ںی ریل لاک چرا ل او ےل اد یعنی ور رر

 دارو یک
 لو یر مصوب ان مو یوم اس
 اکر رک کی س یش کیو هتد لا تم کو ددا ےیل

 اک وا باد ایا ےک دینار یبا ہر داور یب ق
 روا الرب سارا لک ام ناک اف
 کیه دلت رفع مالسا نی اهل و
 نادار کس ما ما وقار کم یو. داد ات ود ویر الاوتار

 اک یسک مز الا یب کر وب وکت لام یم سارو سرک کون
 لات وار کے لو لت ای الا هب

 * وت بجا

 ها ےک وتر لوکی کہ ار ےن زا نو ےک ا ی ہور ان او
 اف اک در رخ. ےل خوم اک دھر وا رنو سا صا

 5 ۔ے ابر حک ور ادت ایا ےس کت فا یئازرک ۱
 و اک نم 5
 ےہ سل انت ابی ےک ك اواو هتل ۱

“papمس  

 ھ۵
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 شش روح
 یی ضیا 0 یا روم 7 انکار إدجوونم|

 شش لاک زا سیو نصیری ندیم
 رپ یب یتا الو لا ری ا
 شرب ےک کرک وہ اسا گو ہکے یک اےک کا اي

 پتو یا ہک پو نئ ا
aT 

 هر ین و جہ 4

 و
 ۱ 2 زا. یر مسا هم | ایم ان یر ۱ re نسب مع اپ ۳ 7 سا رک ۱

 اب بد کمد 7 ام میر :

 2 72 7 و ا ا ۱

 ئل رک یاب

 2 ااو 7 2 ستار کس تمہ ۱



 فلا ی بش

 ہک مرد نا وضع داماد کی یرک مک
 لارض اک اروا اچ ٹرک اردا ارس ےہ کرکے اھ ک٠
 مگر رر تاک ر لوس و ل ا اھت کرایا ےک س انور

 رونا خا سای یس ال وک یم ت ت ہا ےن لمس و
 اکو هوس هدر ایر اد سی
 ےہ ےس کل اوس اےک ےک ناک و کلر
 و رولت
 تيم ارتکاب لیا ک ما بج نیر وا
 اسد تم را ار اع إ ےن ےرع کس تیل | لار
 ید فر ام( ے نرل لاغےتر مرا
 ںیہ پام اه گلدن

 وک لد کز فروش لس ۳ ین اتنی سک

 لنوو فی
 لر دور يا کاخ سال
 ین ار ٹا ال ضا ہد ےل اکے اچ انر کار اک وک ےل باتمان بت وو اکے ار
 تار اروا خم تارا هدر" ر لاو ےک ناروا لایا نام
 لپ سلنا سر فتا ےک
 _- ھر ےک ےل المو ک

 سد
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 اسم ' ٰ ۱ ٦ ۱ ۳۷٣ : سا
 ڪه ڪڪ سس

 (لساسعاشا عار ےل کارا ےک سارا لایک
 eT و بٹ

 تر بار اك ابدان اروا ےل یراھکی نٹ ےس ا

 7 « ترتر ك ای الس 2 لو افق بنا نخ سوسک

 رس صا وفات وا قے مما ےک لب اکر رام کیس
 ۱ ورم روس اب بروکل و ہہو ےس اموال لود و ام

 ےک با ام إس ےک ب سوو کس نور هارو

 24 کر سم و لو وو کک دوج اورو کاسته یک

 ےس لڑور ذر اشورنم لروزت] تفاوت ر لوو نزوم ار

 ادارو ربی نازک کام تن یزد
 ۱ . سر تو یر 1لن امان ککے ےراصک

 رک ےس مت نور لل ا ود لوک
 لا تک تب قیاس ں لند |

 ٠ ناھر دهد نت کے سای ےک ےن فر ٰ
 ۱ ۳ 7 ےک تو ےس ا ایک یت ںی كل لیمو

8 2 ٦ ےس تا دا ضا
 ۳ ا 

 | هفتن 1گو



 باره فعال "۷۳م کک ۱ مر بتا

 "دارس ازا بال با هک تب اسوہ ا ۱ رد باکره نم رنک ورورولاوس ہو

 . يادار ارپ بکس داولی2گا نونا نک اھا ی ج ن کمک ۔
 را تر ےب ا شوا | کیدای دارا شفط
 وام سد سراہا چ ا یعایتسانڑمکید نعد رد ی

 نیلابدامجامناررواامرا ہو ےک ےک اروا کور کر یف یا 3

 لپ کر الم کے کرلے واد ےک ں وا لام وک یکسر تم
 بو تومیمیٹیزورباکی اپ ید ھو یول

 تفکر کتو اےس السنن ھ ةر تف نرکتاایح فض ناو .

 ۔ ےس درلو لاف هد رد پسرش ورڑد - شب تالا نوک
 ها ٹرک یا لم نیز

 لوں ویک اک ر چب را سردار نیا ہک کاب
 لی اوا بید الا ور ےہ نٹ وار ارام ےن تف اکے یہ ۱

 ۔ےروتڑ تاور شاقول برس هر رک ران

 ناو روم یک شو او لار واب ۱ 5

 دف کس جم تست لولاو سا فرم
 کے ان بم روا تعالی انتی تورو کسب ۱

 روا ںولمگ سلول او نانو ارتا سوم کو بک ین
 ترو ور ےک ں و رسو ےن سو وقو اون ناروا لین

 ۔ے ای کر یکن کمر لنکس لک
 ےس E سس



 اتا CNY میت

 7 اار 2 7 22

 سرک یم لوک وال ےن ید کر او اتر ایم اب ے اا

 تو واہ لخ کروا ےک یک ید ارتا واد ےک ناہدرک
 یبا سم ان وله اج اب نشوکل و ہل
 5 يا ارت یی

 ۳ ل مک ناخاسم ی نع3ر اوت یح ۱

 سعی ۱ دل ایس ییکوشم [نسزح|نژر
 راد نیز او ےد ها | دن شنا شم يا ۱

 ۱ | ۱ ٦-2

 ھر رگ اک ےس یر گوز | یاب میاره ۱
 ]۳ فروزپا یتا ف وزن انان لز ىلع

 ليگ اپرا لک کوا دروان دشلجارن مس ك اوتلاو ۳

 ۱ دوو یا ِ
 “را دا سا ان ہطد کلیک ی کنز ا ا.

 7 وا و ۱ هر کن 72 کل
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 اس هم
 1 تيم رنو یکجا

 ۱ ےک نام میت نک تان مایل إن 2اا ہو کانام

 یم و تبریک ا اس
 لو 27 اہل هما 2 ور کس 7 وے ڑی

 تراک والسور ککے ٹا ید ات زا وک اکو ںی+تق ایل ک
 ۲ ا اف ٹا اھ ای

 اص شوز راس انے ینا ظخادوخ تکی کم سارا <
 لارتس مٹی کی رن انت یم کلوب انکا یوکے اناج
 . وا توقع ید تس ںوھاپ ےک ورا ے یو
 ٠ ملا جلا فام دا لا کر یقوم لات اگے

 ایکو اکسیر اک ایدافەاوخ

 ۳ ۔ے اجانرکت پا

 مک تو رم و تاک
 ۱ کے ندا سک وا
 زن | رو تم لولد ےک لو ماسک قد )تیا کک فی
 راک اکا ترس ور نادان ےس تم ) ا

 ںی زا کو مس گی صبا وہ ادا کرو

 ھ۵ا



 زا ۱ 7 WY ۱ م2 بتلا

 هلو بیتا رالی را ۱

 لر مس ا تیم وایم واب هو

 دارو اک کد زس اعا el 24 وو اف تک رت ورد

 گز کر fi مگا روت
 هر ات نازک دال تک

 ی روت الوو را ار شد نارو لا ۶ وا

 ۱ 0 راز ٹسوا ٠ رٹنمالو2 اولد تا .

 کنز خود کک یاد اڑا یم لا

 یخ کام یی ات بسا ام سلام لاک تے ےک
 فلک ۶ کمال سما لوو تادا بصاص مااا

 7 - امکان ی اس نت سا ۱

 ور کله انک وع ڈک لالا تعخوکس
 ۱ 5 وکی ایا ایکو رب اشک یک اتساع کک

 دوش راس لون کا سم مک اےک کی ٠
 گن تالا تر ری 2ت

 7 9 شا ایدی رج 5

 ٦ ا ا نيز يک ۱
e ۱ ۱27 رش ایجاد  



 ۔_ اتئالا ٠ N ۔میف

 کر | تع یہا تاب ی ووا تی یتا
yk,روا تير ای تسول وچ عن اا لوڑو رو  

 ہل سد زیتون | توک کلرز رر جک لو
 کراس رمز يا ےل صو | سانس ےل ےن وات اوب ھی 72م : ۶

 روا تست نویس مزار یوکے س ناول ت سول
 تاتو ساب ہو بسا ن الامد یر کرلو کا

 ےب انک سوادا ےل کا نشود ۱
 ےس ياد فو یک دیک سکے نک بے ایت یتا
 یش هل ساکت ول يا ےس سا توکل
 و ورک رسا اپ اور سیر گود
 نا یا روي ام اب ےس تول رنو یدآ
 ات وا سولا ترک و کتا طالب
 مس طرف اوره و تیر کھ یو ایک رک
 رر ۴ بےیرب یاب اتر و

 تول رم ےہ او و و صا بھر بو ۱

 ۔ایلرکل وبشر 27 هتک وفا ے در ےک ماس ےن سم وا اب ا

 نواب تلکس ملے زم کر یو یاب اهدا
 رب تی یک ن ئاموا۔ےہات ا نون کم
 کیا تاک ےک بات تارا زيرا اذک

22۳ 



 كل ۱ ۱ ۱ ۷ "00 0 ۲

 ےس اقدس ا سا 1 سو 7

 ۳ ۲ هر را نم تیر نا e و

eyا  

E.5 ےک 1 امام  

 39م rN فضا
 e موکت نا ۳ 

 : ]ےل تب اتنا وا رکا اکے ازای
 سک ےک تورا 1 نت ۱



 از ۰ ۸ ےک دت ۳ 5

 aer ورک دوز ۶ تک ۱ ۱

 اما 2 تطاس وے روسو الر تے نکلے
 نرم زو ےک نان یک شل اتا ہور کک ری
 ٠ ےل اہے ےایگاللتقتاطیڑ یو ۔

 14 لاين 7
 اہ یت سا

vaالسارکے حد اک  IITسس  
 ۳ ریو ETA ارور 2 پروا

 راب دمو ےس ترلان رترفل ما ا ےن
 تساهو با

 ا e کتا 7 ۳# 2 رر ۱

 از مه کور انا هرات اس لنا ر
 رور ا ا ارا اکر اک
 هویت فا 2 یاری هدر باما ٠

 اکا تو روک اوا یکے ا ا ۲
 رندر واھ تارت کن اتا قا

 ۲ یی ا دلاور واک و ۱

 ارور رضوی
 نات الاسارک سس ی E 1 ك تھک ۳

 هه



 بلال 5 Qe ۳ ٗرل بیش

 لاک 7 گم سو و مو دام یراس ا

 ئ1 اپ رک رر روا سل رو ےک

 ا عام ا مما لا بت
 را رب ںوؤم )3 ۱

 ]آي مم عڑ ال بے انا ور

 ست ۳ رک رج

 ی ِ ہوس سس

 کل لاس امر ئ0 ۱
 ۱ 4 ےس مت 9 ۱

 ۱ ام اس امار 0 ےس رول یف کا
 e 7 ما لک ان یک ِ

 ۱ ۱ بت f مپ تم وا ات و
 زا ۱ مو لا کس ل ےہ نور ۳

 ی تل تر ۱



 برا فاش ها ۱ چیک ب ای

 ٣ا٣۷ ےک ار صبر گلو ت یت ت رتو وک اب

 ےک ڑی نیک ی ناکہ سرر
 قیر ےس ضا ابر )لیتر ج
 سرت نرم تتلو یک کور
 ۱ اوز اش روگ اھت

 هو و ل ےس ناک سا ےی کی کام ےن لون با
 ات کز ارز ا یب ےکے وں اا عاج ن کرا سابات ٹا یم هاو
 ایک اوراد ساو کیک سرلا ات تاب ےک کک وڈ اکر اسا
 ٢ رے نے. ۔ےکاچآر ر تسافر و تو ام اکے ام

 ا ماں سورا ےس اھ یسک روتر سکه کسر لر ۱
 ۱ سم ام یکے توا ےک لا وج ےک نشو کما کال

 و ےس از اکو انب ےس السا وات یم
 ےک نو انب اکو نت یب اک اشاو تیرکح ایس

la 
 2 ہراننا ےک رک زما وا زن ا ار سی ۱

 اتکا مسير نود لک با ےک لوز
 الام ےس یک تخم وارا ںی اکے

 هه



 بولا ۰ Ar ۱ قم بیش

 ۱ as و کوا ۱ 7 ٤

 کار توت یا ےہ ںیم توماک لن سیب
 لود تا 0 77 ہری واری علم ازلی نوک

7 0200 
 ۱ ورا بام امر رد نو اب ج ول هدایز + 5

 ےک تے ںی سس سم
 ۲ ت 0007 نو شاهد نور قوا 7

 و رام د رم گیر لی
 گزار ازاد مدال مانا
 ]اوز 0l اشو روا تست ل ایمان سوا

 ۲ 8 یاس ق و طوری ور و

 ےگ هد هلن مات بهر تیره وانت گر ا

 ٠ لقانا رانخا یس نا ان]خِا ال اْر «بآطدل)تماخلتا
 ٦ و شش ور یھ نیل



8 8 ٘ٔ 
 چ
۹ ۰ 

 تام يج

 ۱ ۱ 2 ۲ مے ےہ

 ۱ مع ۳
 احہس ۱

 هرم تر bi نا ماديا <
 مته يا لو و اد رگبار را
 ایت مزا ار تو

 7 یاس نل ںؤا ادا رج اا باما
 از ست 1 اونو لس آل وس تور کیک

 ہاری نج سی لن ی

 ناروا و in E ارم رو 5

 بت شرقي طب سس لک
 وہ سوتی رکھی یو بارک وہ

 E EI کدر تالا
 ےس یس ران جا تست تک

 ھ۹



 .. بالا 3 AN ا

 ۱ ۰ 6 - تن

 ا ا وما ییا ۲۳ا

 NE IIIE ودر مکن اوو

 ۳7 ۷ اک لابی نرم:
 8 ایا سما کجاس

 :a وہ لو یمن انا سر اسیر پ آل رسم
 : داد اینجا تم« عرق ياد

 . طافوا اڑ او یکم بکر یا شير
 را رة هرس لولو و نا ےہ یہود نیت ۱

 يک انار 2 سر ہا
 ما ناف اک نم ندا سفوف رکے اپات
 رب 35ا 17 را ۱ I ناسا ۱

 ۰ جن نه لر کنین ائ کے ۱
e۱ ےن سل وع امف تعاملات حرا  

 هافبک 7 قبر ںیہ تیم شک کلم وردا 3

 ریت ےک ںیہ هر اس لکه میان کل اقتالا
 E اکے لک لیے اک 7

 ۱ کر 1 شیر کئ ي01 ۱



 اد ضد دا ںیہن آس اکر لس ںیہن لن وان یک
 ا ۔ یکی بیپ لا ی ل تاک ناس ےک ایرگش

 فود ای رو انی دل ایہ رکی تک ہک و ڈا ےک ما
 قشم ورک رک ی نو رسد ردا ترک
 0 وت 5ک رک

 EE نا رن یکم
 کیس گی رو دنا
 ۱ : ےس لٹ کیونکر ل اہلل

 رک رام گت آب ات چپ التماس پک
 | جم پہ ایر تین ےک واک ارج ید یں ایل
 زر نیل اھت اوٹ توح هو اش ےل ےس ی لین لو رد حبس
 لال ےس ےن پہ کس لت دم یک لس کم شه اد نت
 یم باچر او اک ن ا نو کت الو
 تا ےگ ال ایا (E در ایام بم یاد اک( )
 زبر کوم الما یت امیل دی ی لولا بے

 ےس اتر الب یضظاسراا اورا رس وي ۱

 و دیک | اودا یر را تر
 فک ید نی ا تلک | تون انس ادا
 یکی تری ایک یوم ای ۱ ںی و ڈنر یا

۵ | 



 وس هب و

 ازم ضار 5 گپ ناب

 72 را 01 ۰ ےس اس 4

Miتام  fلای ایا ٹر کس یدال  

 و برف[ ام ا ٠ کیری راہ سا وو یارک
 ر | لسی لاوایکا کس ۰
 ۰ AD لوت لاا پس بک فو ۱

 ۶ سری رس 3 ۰ مي 1 کر ام لوک

 ۳7 ت ۰ 7 و کت ترنم ویٹ وا 5

 ای گر 2ت و دارت
 و 7 و 22 ما اپ



 ب لاقط 89 . . ملبہ ۱

 وتا بتا جی ثم املا ور 7
 لاک ات J سریع نرم کور کم اےک ام

aruلامن تیل ےک نک واح ےس تے ال  
 کن نا 5سا لوت نإ چوي ذا كنا و یوکے

 ۔ وَ نل ان وم

 قر کت ابی ول | 7 هر
 نت لا 27
 گیر | ماکت
 لا و لاھتسا از رے و
 ۱ ۔اھتےواٹااب تعامل ہل الا اراک

 یک واں ار ٠ ٢۰ لوی ا یب یل اق مک 7 ۱
 یون لب 14 )ئم روا قوی هل یک
 ی لقب وک اسابا ۱ یکن ام خ سا 4
 ناوط ات لو یک بم ہہو.

 تام اڑ وا ا را را اوم وم
 I لامبو را او
 ۱ ای لب بام لا کر ور اگ ار
 ساوا ے درت ایس ادت ب تک کر زاس دک
 رس سک س ا احا اکا عار اب کے اھ ما ب اف ا اے
 نر مع یک

 ھ٣۳



 7 باطل ۱

 7-0 نکالا یھ ۱
 اک ار ر علا اکا | وام و کر کا 8

 لاو رک تان (ےارداززلد تانے خ ھا لور وفا

 فن . e نالا نيست
 وار

 ناسا '"
 ع رطل راو لا ا ایسنا لا

 ۳ اند پیر کرد یی خا
ی بار ےس يا )۵ ۱ سرایغادوخ حرب ےن تع ار( و | ۱

 م

 رس || یی یک وز تن ۳1 زیر ےس ای لو اکا
 اش | تن ا رھ ک
 تر روا ے ول اف ١ الوو داک ورور س سک می

 ٰ نر دا "7 منا گام رج
 دل کل درر | توان حاص یوم

 سنتز 2 اہ لج رغ زن <
 ب ad تر تا 9 ےک نئ اجر ادرپ تس

 واتح یکن و دی اوم ےس اےس تارا
 ا ای کک ےہ سی رش

 دهن یک ست



 ہک :

 بالا ۰. ۰۵۵ ی
 سا. سم ےہ

Elieاک ترم باءت لام کل دن والی | تیک  

 یتیم FER سس eng تا صل ےس یب دوسرے tga دس دم

 ۱ مو
 اک لو تو ارج ٹی ےک ےس نال وی تنس

 لوز تسب :تاداتراو لاک ورک ار ات
 ۳ واو لیے اب هان لاپ اد 2

 ey نت تن ےس هل ٹو اح کا کال

 وبا یکے کل ورچ کور تا وپا تاک

 ل اوز کت رخآروا تلو گه تورا ترين
 ر لوگ او ش جبر ےہ 7 دا یل س
 ر RES لو ےک وطاب یت رتا شرا سالی
 ۱ ولو ضد ایم

 تيم گلف ۱

 ۱ 2 کینٹ ساز ازابما یم لک لرد امام سر اتکا

 ۱ لا و مات سس لب داع تر ڑی
 او مر تر اھو ںی درت وام

 روا تر اک استاتیک اس ا
 وا ا 9 رم يک

 در بها از ازا 2 0 2
 ارب ا کر ارے ع ااا یکے رک

 ها



 ت5 رسا ۱ ِ de . ا 1

 "ساتی LL ےنرکور ےک ]یبا نو
 ا نت اا ےن وا

 ئئا باوا 04 ارواب پب نیو ےئل ےک رن باور

 ۱ ۳ ۱ رے اوم

 2 7ھ یا ٴ ا اج یک
 . لزا زا لیہ ےس لن رک لے ہن عم اک اد ا ر

 و لووت انک طی او ان سر
 بت وزن تا رواہ ےس لا اوز ےک را 1214 4

 ےو لر سر ىم ر ولە وسا بول ورو

 مند تم تان و سما نر تقی
 مو رت - بل وب که ساو بدم

 درا رس نر کج الو و
 لا قد روا مارس سل

 زر ررر کک دیسک ہا تردا
INIAیشن تک 2 اک او تک : 

 YT تک

 ھو 207
 هام سل و



 سج وہ ےل ابا فا

 ۔ ےک سد ہن باور باک رکو شاروا۔ یو رل لیک
2 ٠ 

2 ۲ 

  ۱چاي یسل اف یک کیا نوع ہم
 روح ےک ےہ ہم ےہ رس ها ر ۱

 يسرا ےل نفر لار تنیس پا دی ےس اک
 ۔ ترک زني ال ےک ب اکے اپرا

 سوگ لو لو یر واک یل تی رکی تپ
 ۔اگ ان کا و یک ایم نا ڈنر نون مرز

 ےل متولی ابر امہات اچ ایل کس سک رگ
 فان واک ام دا ےک ار برکه شی ترقه تراک

 ےک تونس آے اھ یک اکسس
 راد حرم بنا از مو عا انا ےل لوم مک

 گیا ور اول یز ھر ارب تی ۶ قوا لوک
 یکسال سیکل گل قشما

 سد رکی ر بنوا لا نونا
. ۱ ۴ 

 ںی ٹ فرج اک ت الاول یش دسر کب ر
 کم اک انکے بہ بال اک سا یے ایکو دار تک
 دیره وب ایشان مار
 روا اگے د الکل ولت ےک ہا د اسو تلا ءا .

 شاہ



 قا 4۳ )بابا

 ور را باد یک
 راضی سس
 لاس ےرام ہٹ کٹا انکا ےک ابی گود گود تیر

 تے 5 ۰ رر ےہ ےس
 رک ایف مے ان برای

 ۱ بح ام ازم کپ اں و لس وو رکی یس و راے ےس لنک منو و
 ز و نر وا چاپ ناو کلاسی ادو یاس اس ہزئاو ےن

 ' لایا ادت یں واد کناری اس حام زر
 | ومعان ر کرام یک ب لی اوو باو

 دوور ی هیس ام گن یک
 اندر تیس ا اف واط
 هنر عن اک یک طع نہ ی م یز اج کو بی وک ہر وش کید ماس وا ےس تر و

 باوری طی راہ مر ارگ مٹ

ANA: © <تل  
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 رم ۱

e E 
 نا 2 نالا و ۳ ےس 7 یا 3 نآرنازاسآ و هما - ےک ۱ ٹا روا السا ۳

 نان عرعلا ۾ ال جاریش ا
 ۱ لو لنا و 7 س رڌ ۳ ۹ 2

 کن
 ےس م

Eون" ۵ را مار از شی  
 و مرو رم ۱ 7 ۱

 تے ۱ ملل ید د یا ےک
 تست 5 ۱ 8
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